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Resumo 

.\ impklnentaçà() de uma aplicação cliente/servidor de vídeo apresenta aspectos complexos e 

(ILIC exigem tratamento diferenciado, como trabalhar com arquivos que ocupam grande espaço de 

armazenamento e fluxos de dados que necessitam de alta largura de banda para serem 

transmitidos. Quando o fluxo de dados é compactado e a transmissão é feita com técnicas de 

a transmissão se torna ainda mais complexa. Um exemplo típico é a utilização de 

ilColts Vl)P, ojtie podem ser perdidos e/ou chegarem ao destino desordenados, durante uma 

sessão ) de transmissão e recepção. Nesta dissertação são discutidas as implementações de duas 

aplicações cliente/servidor que exploram as técnicas de ,,wi/i'a.rh»uma delas possuindo suporte 

para 11'v4 e WFP, e a outra suporte para IPv4 ou IPv6). A problemática do envio e recebimento 

de pacotes para posterior exibição do vídeo pelo cliente foi estudada e alguns testes foram feitos 

com os padrões de compressão MJI)EG e um método proposto, implementado com 

transformadas /'w/'e/e/.r e codificação 17W. Medidas e comparações de desempenho foram 

realizadas, utilizando-se os sistemas operacionais Linux e Windows. As conclusões obtidas com a 

metodologia aplicada a este trabalho podem contribuir para a solução da problemática da 

Iransmnissão de vídeo em ambientes Jill//%wo'i/g, especialmente para o caso de cxteflSOCS e 

refinamentos los nas iniplenientações realizadas e no desenvolvimento de aplicações que incluam 

OU 1 t( )5 COtlifR)liCI) tes de hardware e software, 
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Abstract 

'lhe m1cmentation  of a client/server video application has many complex aspects which need 

spccial arrention. I)ealing with files that necd large spacc of storage and data strcams that need 

hu-ge bandwidth to bc transmitted are some of them. When data streams are compressed and the 

trausmission is done through multicasting techniqucs, the transtnission becomcs inuch more 

cornplex. A classical cxarnple is when these stxcams are encapsulated into UDP packages, that 

can be Iost and/or arrive out of order at the destination. The syncronization of the presentation 

is difficult. 'l'his dissertation describes two client/server implementations that explore 

inulticasting tcchniques (one of them having 11-"v4 and R'I'P support, and other with IPv4/IPv6 

support). I'hc problem of scnding and receiving packcts to future video exhibition by client was 

studicd and many tcsts wcrc madc with MJ PEG comprcssion and other technique, implcmcntcd 

with wavekt transforms and LZW codification. Measures and performance wcrc compared, 

usmg two operatronal systems, Linux and Windows, and the results were showed in tables and 

graphics. The experience and results achieved with the applied methodology can contribute to 

solve some problems of video transmission in a multicasting environment. Directions for 

extcnding and rcflning the systems implemcntcd in this project and in the developmcnt of 

applicati us that include other hardware and software componcnts are given. 
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Capítulo 

Introdução 

()aumento,  na largura de banda (haiid'i') c a diversidade de recursos das novas tecnologias de 

redes de comunicação podem impulsionar o surgimento de novos paradigmas e novas aplicações. 

Nesse cenário, as aplicações multimídia, especialmente as transrnissàcs de vídco, tendem a ocupar 

urna posição de destaque. Para distribuir vídco, é necessário uma máquina conectada a uma rede 

de comunicação e que execute urna aplicação servidora. lm adição, uma boa capacidade de 

banda passante e necessária, pois mesmo considerando as novas tecnologias, se a qualidade 

exigida para o vídeo for alta, a transrnissào pode causar congestionamento no tráfego da rede. 

.\léni da qualidade do vídeo, o protocolo e a técnica de transmissão utilizados também podem 

determinar a eficiência da transmissão que estiver sendo realizada. 

.\ivaltiicntc, o protocolo de comunicação mais difundido cm redes de computadores é o IPv4 

(I///er/,c/ P'milotw/versào , que vem apresentando inúmeras limitações, corno um número limitado 

de endereços e a ausência de prioridade para a transmissão de dados diferentes. A solução 

encontrada é a substituição do protocolo IPv4 para sua nova versão, o IPv6 J/zt8it8t Proiato/ 

versão 6), que fornece um número muito maior de endereços e provê esquemas de prioridade, de 

acordo com o tipo de dado a ser transmitido. Além disso, o 111v6 possui cabeçalhos simplificados, 

Itcilii:mdo o proccssa1ento nos rotcaclores (l)eering, 1995). Devido às suas características, o 

1 11v rem potencial para melhorar a qualidade de serviço (QoS _,Qiia/z g/fire de aplicações 

que distribuam vídeo, por exemplo. 

.\ técnica de distribuição i#ííkwsii cria apenas um fluxo de dados (r/reii para cada um dos 

clientes. sendo sua inclusão necessária na implementação de um servidor de vídeo para 

ccon tnizar a largura de banda da rede. A implementação da técnica de 'tm/ii r no protocolo 

(Pvó apresenta várias melhorias em relação ao IPv4. Apesar de absorver técnicas e esquemas de 
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seu antecessor, o IPv6 adiciona mudanças significativas em relação ao endereçamento e 

roteíuncnto. 

Outro modo de diminuir a largura de banda é bascado nas técnicas de compressão de dados 

(Fluckiger, 1995; Stcirimetz, 1995). Alguns padrões de compressão já se encontram bastante 

difundidos, como JPEG qoi»i l*f,,re 	ir Groiip) (Thakrar, 1996) e MPEG-2 Mizii Piçijir, 

Lxpc'/ (roiØ (ISO, 1997), e como esta é uma área em constante desenvolvimento, novos 

padrões têm surgindo, com vistas a apresentar sempre maior ganho cm eficiência. Um dos passos 

na implementação de um padrão de compressão, é a aplicação de uma transformada discreta nos 

dados de um ou mais quadros de um vídeo. Uma nova transformada, chamada üwelel, vem 

subsiii uindo as tradicionais transformadas de cosmos, por possuir menor complexidade para 

implementação e maior eficiência de processamento. Neste trabalho, medidas de tempo de 

C(Mfll)ICsSào)  de imagens foram efetuadas utilizando-se dos recursos do padrão JPI G e um novo 

I)aelràc) proposto, utilizando transformadas //wia?/e/.rc a codificação L'/AV (Lcmpcl, Ziv e \Vcich). 

1.1 - Objetivos 

Os obpeuvos deste trabalho estão inseridos no contexto da problemática da transmissão de vídeo 

cm unia aplicação cliente/ servidor com suporte a ,,in//,a.r/,/' através dos recursos dos 1)r0t0c0105  

111v4 e I11v6. A tomada de medidas de tempo de Compressão) de quadros de vídeo individuais, 

utilizando o padrão JPI'G e um método que utiliza transformadas i'çip,Jet.rc a codificação LZW, 

são aspectos particularmente relevantes e fazem parte dos objetivos específicos deste trabalho. 

(:oI1() SUJ)( )rte aOS objetivos definidos, foi realizada a Con figuração de um ambiente com suporte 

a lPv1/IPv6 e 	e nesse ambiente foi realizada a implementação de uma aplicação 

cliente/servidor, utilizando tecnologias de domínio público, tais corno o sistema operacional 

Linux e a linguagem Java, da fivi Mioysiesw. Algumas simplificações foram feitas na 

implementação dessa aplicação, tais como: 

Pré-Processamento para posterior transmissão: inicialmente é determinado o 

tamanho) de cada datagrama a ser enviado e, cntào, é gerado um arquivo em formato 

proprietário; com essa simplificação, o tempo necessário para a divisão de um quadro em 

vários pacotes foi reduzido; 
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Compactação intra-quadro: a compactaçào foi feita internamente aos quadros, que 

foram tratados corno imagens estáticas; a compactação inter-quadros é mais eficiente se 

comparada às compactações intra-quadros; no entanto, se essa técnica de maior eficiência 

tosse utilizada, acarretaria uma complexidade muito maior na implcmentaçào da aplicaçào 

cliente para processar a descompressão, considerando que pacotes UDP (UrerDafaqraii 

Pro/ooi podem chegar ao cliente fora de ordem ou até mesmo não chegar ao seu destino. 

Como nutrica, são apresentados cálculos para que a exibiçào do vídeo possa ser efetuada cm 

tempo dc geração. São também apresentados testes, medidas e comparações com alguns tipos de 

compressão (JPEG e 	em conjunto com LZW), que poderão ser utilizados em trabalhos 

futuros para a construção de aplicações cliente/ servidor mais complexas e elaboradas. 

1.2 - Estrutura 

1 sra dissertação está organizada de forma a apresentar o contexto teórico no qual este trabalho 

está inserido, bem como os resultados obtidos no desenvolvimento do trabalho e as suas 

cofltrll)uiçocs para a comunidade interessada: 

• Capítulo 2 apresenta algumas técnicas difundidas de compressão de vídeo como 

MPFG e MPEG-2, além de um tipo especial de transformada, que cm um conjunto com 

técnicas de compressão sem perda, também pode ser utilizada para compactar quadros 

individuais; 

• Capítulo 3: apresenta o protocolo 111v6, especialmente suas características, 

luncionamento e detalhes de sua configuração cm alguns sistemas operacionais, a técnica 

de /I//8caJ7q e seu funcionamento nos protocolos I1:1v4, !Pv6 e Mbone, e o protocolo 

RTP RaI-'Jï#ie 	ProIoo4, utilizado para transmissão de dados que requerem 

exibição cm tempo real (como é o caso de áudio e vídeo); 
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• Capítulo 4: apresenta as tecnologias usadas no trabalho, como a linguagem Java e seus 

recursos de programação com t/nwdic fae/J o pacote Jy- que permite trabalhar com 

lPvó no sistema operacional Linux -, a APIJMF íiiiiiA rd,iíri,,,e,jo, - que possibilita a 

manipulação de vários arquivos de áudio e vídeo; 

• Capítulo 5: mostra o ambiente de testes, as aplicaçôes desenvolvidas (para transmissão e 

para compressão de vídeo) e os resultados obtidos, devidamente documentados; 

• Capítulo 6: apresenta as conclusões deste trabalho, considerando as dificuldades e 

contribuições, bem como algumas idéias para a extensão em trabalhos futuros. 
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Capítulo 

2 
Técnicas de Compressão de Vídeo 

2.1 - Considerações Iniciais 

Tradicionalmente, os dados em um sistema inuluinídia, devido à sua natureza rica em recursos 

que representam abstrações do "mundo real", como é O caso do áudio e do vídeo, I)OSSUC 

caracicristicas que tornam seu armazenamento e disponibilização difíceis, pois exigem, na maioria 

das vezes, grandes quantidades de bytes de espaço para armazenamento, e uma alta largura de 

banda iirt transmissào. Neste sentido, o uso de algoritmos e técnicas de compressão e 

descompressão torna-se imprescindível para a viabilizaçào do transporte de multimídia digital, 

(atito no que diz respeito à comunicação quanto ao armazenamento dos dados. 

Para a compressão e dcscompressào de vídeo, diversos padrões já foram definidos, tais como 

11261, 11263, MPEG-2, MPEG-4, #i&iw, dentre outros. Em relação à compactação de 

quadros, pode-se considerar a seguinte classificação: 

• Inuaquadro: os quadros sào comprimidos de forma independente, tal como uma 

seqüência de imagens estáticas; 

• Interquadro: o vídeo é comprimido observando as semelhanças entre quadros 

consecutivos. 

Isic capitulo apresenta o padrão de compressão MJPlG 'Woii'/oi»/ Pà/iir iPet/ 65v10, 

luIilizad() tanto para imagens estáticas quanto para vídeo (intraquadro), e o padrão de compressão 

que oferece compressão intcrquadros e iritraquadros. 
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;tlém dos padrões definidos, é apresentada um nova técnica de compressão, na qual são utilizadas 

1S transformadas ii'at/m c a codificaçào LZW, que pode ser utilizada para compactar imagens 

estáticas ou vídeo (intraquadro). As transformadas N'azjilg'/rj'vêm sendo alvo de estudos atuais para 

a determinação de novos padrões de compressão, CO() é O caso do padrão JPEG 2000. 

2.2. Assimetrias na Compressão de Dados 

Os algoritmos de compressão e descompressão de dados são chamados de algoritmos de 

codificação e de decodificação, respectivamente, e apresentam algumas assimetrias relevantes: 

1. Para muitas aplicaçâes, um arquivo ou .rtrea,vi só será codificado uma vez (ao ser 

armazenado em um servidor multimídia), mas será decodificado inúmeras vezes (quando 

íor visualizado pelos usuários). Essa assimetria permite, portanto, que o algoritmo de 

codificação seja lento e necessite de componentes de hardware de alto custo, desde que o 

algoritmo de decodificação seja rápido e não precise de hardware muito caro. 

2. Unia segunda assimetria é que os processos de codificação e decodificação nào precisam 

ser recíprocos. 1 m uma compactaçào ideal, um usuário espera ter de volta o arquivo 

original, exatamente como era antes, porém um certo nível de perda é aceitável cm alguns 

casos (como em vídeo, por exemplo). 

.'m sinal de vídeo pode ser ligeiramente diferente do original depois da codificação e da posterior 

dcco&lilicaçac>; neste CaSO, O sistema é dito com perda '/o.ciy). Se a entrada ca saída sito idênticas, 

flSISftIfla é duo ser sem perda (/r%s) (Furht, 1995). Os sistemas /oirysào importantes, uma vez 

que aceitar a perda de um pequeno volume de informações pode oferecer uma grande vantagem 

em termos da taxa de compactação possível. 

2.3 - MJPEG 

1 PlG é um padrão de compressão para imagens estáticas coloridas e branco-e-preto (imagens 

com tom contínuo) Ç1hakrar, 1996. Além de imagens estáticas, esse padrão pode ser aplicado 

para compressão de vídeo intraquadros, tratando o vídeo como una seqüência de imagens, 

TCCCI)elt(.l() () fl(>1flC de MJPl(;. 
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1 lá muitos parâmetros para o processo de compressâo JPEG. Pelo ajuste desses parâmetros, 

pode- se obter imagens com grande compressão em detrimento de uma boa qualidade, e vice-

versa. Por exemplo, pode-se obter urna Compressão 100:1 de urna imagem original de 24 bits, 

pCrck1i(l iiiuita qualidade, ou uma compressão 31, com perda indistinguível. 

Geralmente, utiliza-se uma compressão de 10:1 a 20:1 Wallace, 1991). O padrào JPEG é baseado 

Cli) Ufl) algoritmo com perda (/oJj3, além de extensões opcionais para codificação progressiva e 

hierárquica. 1 xiste também um modo de compressão sem perda, que gera, tipicamente, urna 

COJTII)rcssà() 2:1. 

O padrão JPEG foi dividido em duas partes. A parte 1 especifica os modos de opera çào, os 

tormaLos e o codificador especificado para esses modos. À parte 2 do padrão descreve os testes 

(IUC dcierminam se a implementação do codificador OU ciccodificador está em conformidade com 

o padrão, para garantir intcroperabilidadc de sistemas. O esboço do algoritmo de compressão 

IPI-:G descrito a seguir(Wallace, 1991), sendo que o algoritmo de dcscompressào realiza o 

l)OCSSt) inverso: 

I. 	'Iransformar a imagem dentro de urna faixa de cor adequada (caso seja colorida), 

geralmente da codiíicaçào RGI3 para a codificação YCbCr OU YUV, o que permite urna 

perda de informação nos componentes de crominância e luminância a que o olho 

humano não é sensível; 

2. (Opcional) 'transformar cada componente pela mediana de grupos de !ivei, 

sendo o componente de luminância deixado em resolução completa, enquanto 

componentes de crorninância reduzidos em uma razão de 2:1 horizontalmente e 2:1 ou 

1:1 verticalmente, reduzindo o volume de dados pela metade ou em um terço, o que, em 

termos numéricos, é altamente ioy, mas para a maioria das imagens isto não gera grande 

impacto na (Iltaliclalie; 

3. Agrupar valores depi/rpara cada componente dentro de blocos 8x8, sendo cada 

l)lOCo submetido a uma transformada de cosenos discretos (D('l), que é um tipo de 

transformada de Jàinx,; gerando um mapa de freqüências com componentes 8x8, 
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podendo-se descartar informações de alta-freqüência sem afetar informações de baixa 

freqüência; 

4. Im cada bloco, dividir OS 64 componentes de freqüência por um "coeficiente de 

quantizaçào" e arredondar os resultados mi função de números inteiros, fundamental 

para descarte de dados; 

5. Codificar os coeficientes reduzidos usando codificação de lluffman ou aritmética, 

não afetando a qualidade da imagem 

6. Adicionar headei com dados da compactação e gerar o arquivo final. 

2.4- MPEG2 

l)csdc do início dos anos 80, o grupo MPEG 41o/,ii Pkt E 	Groip tem trabalhado na 

padronizaçào de compactação de áudio e vídeo, tendo como resultado dois padrões, conhecidos 

como MPEG-1 (IS-1 1172) e MPEG-2 (JS-13818). O primeiro especifica a codificação de áudio e 

vídeo a taxas de 1,5 Mbps, co segundo manipula a codificação genérica dc TV digital e sinais de 

1 IIYI\' (/-Ii'íi /?w»,i Tí (ISO, 1997). Os dois padrões tiveram boa aceitação no meio 

comptll aciona] e no mercado, causando um grande impacto na indústria eletrônica: operadoras de 

TV a cabo, companhias de telecomunicações e empresas de software e hardware têm 

demonstrado um interesse crescente por multimídia e tecnologias associadas. Esta tendência tem 

acelerado o crescimento da utilização de CD-ROM e da WWW (!ar/dIïdc 117e) por exemplo. 

principal objetivo do MPEG-2, em termos de vídeo, é definir um formato que pode ser usado 

para descrever um Ilí1f11mizilde vídeo codificado. Rsse /,iiçm'a,,idc vídeo é a saída de um processo 

de codificação, o qual comprime a informação do vídeo. MPEG-2 não especifica o método de 

coditicaçao, Somente define o »hjtn'a,'yresultante. Além disso, especifica como decodificar esse 

Num primeiro instante, isto poderia ser visto) como um problema. l'ntretanto, isto) 

peLmiL e que 	rocco seja mantido cm aberto para o aprimoramento, por exemplo, reduzindo o 

tempo de codificação ou aumentando a qualidade da imagem. 
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Matrizes com 
coeficientes D CT 

Matriz quant irada 
depois E'CT 	 resultante 

Fator do aoIa 

Tinii das quatro mais-ires de 
qi.iiintizaç'io, predenidas ou 
dadas pelo usuário. 
IJatnzes diferentes pxlein 
ser fornecidas para 

cro rainância 
luminância 
intraquadros 
interquadros 

O untc.aç5 o 

Figura 2-1: Processo de Quantização do MPEG-2 

O )rOCCSS0 de compressão do padrão MPEG utiliza, basicamente, DCI' para separar 

iiik>riiiaçôes de freqüências altas das freqüências baixas. Urna matriz de quantizaçào Com 

coeficientes é utilizada para dividir os valores obtidos por uma matriz gerada pelo 1)CT, o que 

torna "zero" uma série de coeficientes (podendo descartá-los na compressão). As matrizes de 

(uantizaçao podem ser padrão ou definidas pelo usuário. 

O nível de quantizaçào (e a taxa de compressão, conseqüentemente) pode ser ajustado por uma 

escala de fatores que é fornecida para cada .-hèr' (série de macro-blocos, contendo informações 

sobre onde exibir esses macro-biocos na tela) e pode opcionalmente ser redefinida para cada 

macro-bloco (quatro blocos, com valores de 1umintncia, mais um número de blocos com valores 

de croininância). Vale ressaltar que cada bloco contém oito linhas, com cada linha contendo oito 

amostras de valores de luminância e crominância. Isto resulta cm um total de 64 valores de 

crminância e 1 uminância para definir um bloco. 

Depois do processo DCT, os coeficientes para crescimento das freqüências são distribuídos em 

turma de "zig-zag". O processo de quantizaçào gera um alto número de zeros em alta freqüência 

e apus o rast:rcamcnto da matriz dos coeficientes resultantes na mesma ordenação "zig-zag", 

lurna-se relativamente fácil codificar a linha de números resultantes de forma eficiente, 

utilizando-se a técnica de codificação í"in-,h4 Lei'I/. A Figura 2-1 apresenta o processo de 

quantizaçào. 
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A ctip:i seguinte é O USO da codificação i'rnii,6/e Ie/g/'/. (VI) ou Rii,i-Leei que codifica a 

scqiiéllcia de coeficientes 'crados pelo 1)CT através de um determinado código para um padrão 

específico de coeficientes. A interpretação destes códigos retorna dois valores: um valor (m 

especifica o número de zeros iniciais em face aos coeficientes que não são zeros; o Outro valor 

(levei) é o coeficiente real. A Figura 2-2 ilustra a codificação Vaiia6%Ltwgih. 

Seqüência 	Tabela de codificação 	Seqüência codificada 
de dados 	detamanhio variávei 

Código de tainho 
variável 

un le'el 

2. 0, 0, 1, 0, 0, 1 
	

0100, 0101, 0101 

001 	 1 	1 
	polo':' 	 o 	2 
P-01ÜI 	 2 	1 	  

cv:iioi 	 O 	3 
(10111 	 3 	1 
00110 	 4 	1 
000iio 	 1 	2 

Figura 2-2: Codificação Varia bie Length 

.\ estimativa de movimento é o próximo passo para a compressão M]EG e seu objetivo é 

ideniilicar regiões na imagem ciic  podem ser encontradas nas imagens seguintes. Este processo 

utili/.i iiiacro-blocos corno unidades básicas para comparação. Para cada macro-bioco, o 

codificador procura na imagem anterior, ou na imagem anterior e na posterior, por um macro-

bloco que combina ou quase combina com o macro-bloco atual. Se o macro-bioco for 

cncotiirado, a diferença entre este macro-bioco e o inacro-bioco atual é calculada. A diferença 

rcsuitiIiic sofre prIu1c1ramc1tc urna codificação 1)C'l' e depois, junto com o vetor de IT1()Vinleflt() 

do niicro-bloco, sofre a codificaçào VI- Um vetor de movimento é usado para identificar o 

macro-bioco na imagem anterior ou posterior. 

2.5 — A Transformada Wavelet Daub 4 

Parecida com a transformada rápida de Fourier (FFT - l-'».rt Tôn,ie, 7>zvi.çíoi (FIliot, 1982), a 

iransfi rmada discreta ii'ae/et(DW'l'— d.rr/ ;aiielatt ,/.ç/7/J (I)aubcchies, 1992) é rápida e linear, 
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e pode operar sobre um vetor de dados que tem tamanho igual a uma potência de 2 (dois) e 

maior do que zero (Prcss, 1992). Ainda comparando a DWT com a i711f, tem-se que a 

Iransl()l-maela /Pru//aÁ?té inversível e ortogonal, sendo que sua transformada inversa, quando vista 

como uma grande matriz, é simplesmente a transposta da matriz transformada. 

Um conjunto particular de ;iiai'e/e/s é definido por um conjunto particular de números, que são 

chamados coeficientes de filtros wavelets. Urna das classes de coeficientes é conhecida por 

1)aubcchies (lev:uido o nome de seu descobridor (1)aubcchics, 1992)), e dentre os vários 

membros, a transformada mais simples apresenta apenas 4 coeficientes (CO,  c1, c,, ci), sendo 

chamada de Daubechies 4 (Daub4. 

.\ Figura 2-3 apresenta a matriz Daub4, que deve ser multiplicada por um vetor de dados (os 

cspaçc s cm branco implicam em zeros), sendo que os valores dos coeficientes são: 

• c,, =  0.482962; 

• Ct = 0.8365163; 

• c, = 0.2241438; 

• c -0.1294095. 

COCi 02 03 
03 -02 01 -CO 

COC1 02 03 
03 -02 01 -CO 

02 03 
C1 -Cj 

C C1  

C3 -C2 

Figura 2-3: Matriz de Coeficientes da Daub4 

Para aplicar a Daub4 sobre uma imagem, o primeiro passo consiste da transformação da imagem 

c1) uma matriz de dados. Em seguida, define-se um velor da matriz imagem, formado pela 

primeira coluna da matriz. Então, multiplica-se a matriz de coeficientes pelo vetor da imagem, 

COMO é mostrado na Figura 24. 
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255 

x 
255 255 

Matriz dos 
coeficientes 

255 	 1 255 

Vetor da Imagem 	Vetor da 
Transformada 

Figura 2-4: Primeiro Passo da Transformada Wavelet 

Nm seguida, multiplica-se apenas a metade inferior do vetor resultante pela matriz de 

coeficientes, e repete-se esse passo enquanto o vetor for maior que o número de coeficientes da 

iranslrmada. .\ figura 2-5 mostra os valores as serem multiplicados da matriz da imagem. 

o 

-127--- 

-191- 128 

64 
255 

Figura 2-5: Vetor da Imagem a ser Transformada 

2.6 - Compressão LZW 

.\ compressão 1.7W tem suas raízes no trabalho de jacob Ziv e Abraham Lcmpcl. Em 1977, eles 

publicaram um artigo sobre compressão de "janelas-deslizantes", e seguiram com outro artigo em 

1978 sobre compressào baseada cm "dicionários" (Ziv et ai, 1978). Esses algoritmos foram 

chamados de 1 Z77 e 1778, respectivamente. Em 1984, icrry Welch fez uma modificação no 

U78, acrescentando o "W" ao nome desse popular algoritmo de compressão ÇWelch, 1984). O 

algoritln() 12W é de fácil compreensào e apresenta excelentes resultados se comparado a outros 

algoritrnos, como seus antecessores (LZ77 e LZ178) ou Huffman (Nelson, 1988). 
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Muitos arquivos possuem certas cadeias de bytei que se repetem. A compressão LZW utiliza um 

dicionário e busca padrões repetidos dentro de um ftra/i de bytes. Sempre que houver um 

l)adra() que se repete, a compactaçàc) LZW remove cópias repetidas e insere um ponteiro para o 

padrão original. A compressão J/V não apresenta perda de dados (/ú.aii.r. 

Os primeiros 256 códigos do dicionário são padronizados, formando um conjunto padrão de 

caracteres (0 até 255), enquanto os códigos de 255 até 4095 se referem a sub-cadeias existentes no 

que estiver sendo processado. Assim, o código gerado pelo algoritmo LZW pode possuir 

tamatlll() variado, mas sempre será maior do que o tamanho de um caractere (1 6y1e, do código 

padr,ão. O algoritmo de compressão LZW é relativamente simples como mostra a Figura 2-6. 

string = caractere de entrada do streani 

ENQUANTO existe string FAÇA 

caractere = próximo caractere de entrada do stream 

SE string i caractere está no dicionário FAÇA 

string -string + caractere 

SENÃO 

gere o código para string 

adicione string - caracatere para o dicionário 

string = caractere 

FIM SE 

FIM ENQUANTO 

gere o código para string 

Figura 2-6: Algoritmo de Codificação LZW 

2.7 - Considerações Finais 

Os padrões de COtTlpteSSàO de vídeo são métodos que podem diminuir o CSpSÇ() de 

armazenamento e a largura de banda necessária para transmissão, sendo a compressão 

inicrquadros mais eficiente do que aizmiqiiadrs. No entanto, apresenta maior complexidade para 

ser implementada. As transformadas waie/ci cm conjunto com técnicas de codificação, podem 

ser ulili/adas também para compressão de vídeo. 
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No próximo capítulo, será apresentado o protocolo IPv6, que deve substituir a versão atual do 

protocolo 11-1  (versão 4), adicionando novas funcionalidades e maior eficiência para muitas 

aplicações, incluindo transmissões de vídeo. Também serão explicadas técnicas de /Jm///'J'»/ nos 

piolo(-los 111v4, 111v6 e no Mbonc, além do protocolo WIP, utilizado para aplicações que 

clen';lm exibição em tempo real. 
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Capítulo 

3 
Protocolos e Técnicas de 

Transmissão de Dados 

3.1 - Considerações Iniciais 

O 11)v6 é a nova geração do protocolo 1P, criado para substituir a versão atual (versão 4), de cujo 

o numero de endereços possíveis está se esgotando, além de proporcionar melhor desempenho 

novas funcionalidades, como o suporte à qualidade de serviço, o que pode vira ser de multa valia 

p111 1 ransinissao de VÍclC() 

.\ técnica de /4'4'/hi'aJ4? independente do protocolo com o qual se efetua a transmissão de vídeo, 

pode economizar largura de banda da rede e diminuir o processamento cm um servidor de vídeo 

(os rutcadorcs e chaves da rede é que SC) responsáveis com a resoluçào de envio de pacotes). A 

técnica ,wf//,,.r!Scrá apresentada para os protocolos IPv4 e IPv6, e na rede virtual Mbone. 

Um dos modos de garantir que a transmissào de dados ocorra cm tempo real, é através de um 

protocolo que possa transmitir os dados de acordo com urna qualidade previamente definida. O 

protocolo utilizado como padão na lntcrnct para esse tipo de transmissào de dados é o R1'11  

(/&ei/- /'e '/>w/i.Øo,' Pra/oco. 

lste capitulo apresenta as tecnologias supra-relacionadas e que foram utilizadas no 

desenvolvimento de duas aplicaçôcs cliente/ servidor de vídeo com suporte a t/#//as/i, no 

Colitex10 no qual csLC trabalho está inserido. 
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3.2 - IPv6 

3.2.1 - Problemas do lPv4 

() protocolo I11v4 foi projetado há quase três décadas atrás e, embora tenha alcançado um 

rcspcitavel sucesso, algumas melhorias tiveram que ser feitas para que o endereçamento e 

roteamento de pacotes não se tornem inviáveis cm um futuro próximo. O espaço de 

endereçamento é a mais visível melhoria a ser feita em relação ao protocolo, além da 

perforinance e da forma como os cabeçalhos são projetados e usados. 

.\ Snl)slltuiçào do lPv4 obriga que todo sistema que o utilize deva ser atualizado, o que não é 

muito simples de ser feito por grandes corporações. Existem milhões de sistemas operando com 

diferentes versões do TCP/IP, e vários sistemas operacionais e plataformas de àaMmair. É 

extremamente difícil que todos esses sistemas sejam atualizados ao mesmo tempo. Se o problema 

do 111v4 fosse apenas a falta de endereços disponíveis, poder-se-ia conviver com o problema por 

algum tempo, com as atuais ferramentas e técnicas de cornunicaçào de dados, tais como sub-

redes, tradução de endereço de rede, dentre outras. Porém, existem outros problemas no TPv4, 

tais como escalabilidade, problemas administrativos, dificuldades de rotcamcnto, melhoria nos 

serviços e entrega dos dados com qualidade e segurança. 

3.2.2 - Características do IPv6 

Os aluais protocolos IP utilizados na Internet não foram projetados para fornecer suporte a 

serviços de tempo real e à qualidade de serviço, necessários em aplicações distribuídas como 

(ratisaçoes bancárias e transrnissao de dados multimídia. Além de redes com alta velocidade e 

largura de banda passante, aplicações corno estas necessitam muitas vezes de um tipo de serviço 

diferente do serviço padrão oferecido, sendo preciso negociar os requisitos para a transmissào. 

Visando fornecer suporte ao grande leque de novas aplicaçôes possíveis via Internct, além dos 

1)10bICt11s de endereçamento, têm surgido diversas propostas de novos protocolos, e dentre elas 

esta o 1 Png (In/twet Pro/o/m?.vtgenera/lú// ou IPv6 (Deering, 1995). 

O Jiiiermi P.'o/otol 'v•in 6 é o nome formal da nova geração de protocolos IP (IPng. O IPv6 foi 

projetado como urna evolução do 111v4, sem realizar mudanças radicais, permitindo que OS dois 
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protocolos coexistam e interajam, e permitindo que a instalação do novo protocolo seja realizada 

de maneira simplificada. As funções que apresentam bom desempenho no IPv4 foram mantidas, 

e o queiiiio funcionava a contento foi removido. As mudanças do lPvó em relação ao I11v4 

cilCon i ran-sc nas seguintes categorias (Losbin, 1999): 

• Expansão das capacidades de roteamcnto e endereçamento: o TPv6 aumenta C) 

(amanho do endereço IP de 32 para 128 bits para suportar mais níveis de endereçamento 

hierárquico, um número muito maior de nós (um nó é um computador que pode receber 

e enviar pacotes de rede) endereçáveis e permitindo a auto-configuração de nós. A 

cscalabilidadc do rotcamento ,,iiiliínu/ é melhorada através da adição de um campo ste 

pra endereço ,,,,i/t,har/. Um I/Jlilth-il.rt consiste de um grupo de nós que compartilham um 

endereço IP chamado endereço ,iii//iri. Sua utilização permite que um pacote de rede 

seja enviado uma única vez a todos os componentes do grupo de nós, ao invés de enviar 

a) mesmo pacote para cada componente do grupo; 

• Novo tipo de endereço: foi definido um novo tipo de endereço, chamado nyzz que 

tem por função identificar conjuntos de nós onde um pacote enviado para um endereço 

é entregue a um dos nós do conjunto. O uso de endereços aya/ em fontes 

roteadoras IPvó permite aos nós controlar o caminho pelo qual seu tráfego flui; 

• Simplificação do formato do cabeçalho (hcadcr: alguns campos de cabeçalho do 

111'v4 foram sobrepostos ou tornaram-se opcionais, para reduzir o custo de 

processamento no tratamento de pacotes e para manter o custo de banda passante do 

cabeçalho lPv6 tão pequeno quanto possível, a despeito do aumento no tamanho do 

endereço. Mesmo sendo o tamanho do endereço do IPvó quatro vezes maior que o do 

1 Pv4, o cabeçalho do 11'v6 é apenas duas vezes maior que o do I1)v4 (a figura 3-1 mostra 

o cabeçalho do IPv4) (Stevens, 1998); 

• Melhoria no suporte a opções: mudanças na maneira como as opções do cabeçalho IP 

são codificadas permitem um envio mais eficiente, menos limites rio tamanho das opções, 

c mais flexibilidade para introduzir novas opções no futuro; 
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• Suporte à qualidade de serviço: um novo suporte é adicionado para permitir a 

nomeaçao (/o//i' de pacotes pertencentes a um j/n',',,,de tráfego particular para o qual o 

emissor requisita tratamento especial, tal como uma qualidade de serviço nào padrão ou 

SCIVIÇ() dc tempo real; 

• Suporte à autenticação e à privacidade: o IPvÓ inclui definições de extensões, as quais 

foi-ncccm suporte à autenticação, integridade dos dados e confidencial idade. Isto é 

incluído como um elemento básico do I1')v6 e irá ser fornecido em todas as 

InJ)lemcntaÇõcs. O protocolo IPvÓ consiste dc duas panes: o cabeçalho básico IPv6 

(Figura 3-2) e os cabcçallios de exíeíisào 1 Pv6. 

Versão Tamanho 
do 

Cabeçalho 

Tipo de 
Serviço 

Tamanho Total (em bytes) 

Identificação O DE ME 	Offsetde Framentação 
Tempo de Vida 

(TTL - Time to Live) 
Protocolo Checksum do Cabeçalho 

Endereço Fonte (32 bits) 
Endereço Destino (32 bits) 

Opções 
Dados 

Figura 3-1: Cabeçalho do Protocolo IPv4 

Versão 	Prioridade 	 Label do Stream 
Tamanho dos Dados 	Próximo Cabeçalho Limite de Saltos 

Endereço Fonte (128 bits) 
Endereço Destino (128 bits) 

Figura 3-2: Cabeçalho do Protocolo IPv6 

3.2.3 - Representação do Endereço IPv6 

11 '\0 apresenta uma nova notação) de endereços, para evitar que estes se tornem 

demasiadamente longos. Assim, os endereços 11)\,6 S() escritos como oito números hexadecimais 

scpar:idos por II:?!.  Cada grupo representa 16 bins: 
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3FFE:3100:0000:0000:0000:0000:0000:1111 

Devido i sua estrutura, os endereços IPv6 podem apresentar grande número de zeros. Assim, 

para simplificar a notação, utiliza-se o símbolo "::" para representar vários grupos de 16 /is de 

valor zero: 

3FFE:3100::1111 equivale a 3FFE:3100:0000:0000:0000:0000:0000:0000:1111 

3.2.4 - Endereçamento IPv6 

Os endereços IPv6 são identificadores para interfaces individuais e conjuntos de interfaces. Os 

endereços 111v6 são atribuídos a interfaces, não a nós. Como cada interface pertence a um único 

11, qualquer um destes endereços ,,a,-iiidc interfaces de nós l)oclC Ser usado como identificador 

para o nó. Uma única interface pode receber múltiplos tipos de endereços. 

1 Lá três tipos de endereços lPv6: o ,u,izri o a/9catr/e o ///II/tI(hr/. Não há endereços 6,adai/no 

lPv6, pois sua função foi suprida pelos endereços ,jiií/Iicú'.r/. O endereço fl,IIfa.r/idcntifica apenas 

uma in!erface. Um pacote destinado a um endereço /f/lIcIJr/C enviado diretamente para a interface 

associada ao endereço. Esse tipo de endereçamento identifica urna única interface IPv6. Caso 

urna máquina contenha várias interfaces, cada uma delas conterá seu próprio endereço de 128 

bits. 

1. m endereço //llIi'/f/IPv6 pode ser visualizado como uma entidade com dois campos: um deles 

indica :1 rede e o outro uma interface na rede. O identificador de rede pode ser separado cm 

partes diferentes, identificando unidades de rede diferentes. Uma visão destas duas partes, 

contendo o ID da interface e o prefixo da sub-rede, pode ser visualizada na Figura 3-3. 

NBits 	 128-Nbits 
Prefixo da Subrede   ID da interface 

Figura 3-3: Endereço Unicasi IPv6 

() endereço í,,,ïzrt identifica um grupo de interfaces de nós diferentes. Um pacote destinado a 

um endereço &yafI é enviado para uma das interfaces identificadas pelo endereço. 
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lspecificamentc, o pacote é enviado para a interface mais próxima de acordo com a medida de 

distância do protocolo de roteamcnto. O formato de um endereço agras/pode ser visualizado na 

Figura 3-4. 

N Bits 128- N bits  
	0000 ... 0000  

 

Prefixo da Subrede 

 

Figura 3-4: Endereço Aaycast IPv6 

Um b m exemplo de utilização do endereço aHycaiíseria em uma seqüência de roteadorcs em um 

caminho. Diversos roteadores intermediários poderiam fazer parte de um grupo a/'aIt e um 

I)aco(( endereçado ao grupo alcançaria o roteador que proporcionasse o menor custo. Devido à 

pouca experiência na Internet com esse tipo de endereço, inicialmente SCU USO será limitado, 

considerando OS seguintes casos: 

• Um endereço yiizii não pode ser utilizado como endereço de origem ioiiriaddres de 

11111 pacote Il'vó; 

• Um endereço allyúr/nà() pode ser configurado num /,os/TPv6, devendo ser associado a 

rotcadores apenas. 

l;ssc tipo de endereçamento será útil na busca mais rápida de um determinado servidor ou 

serviço. Por exemplo, pode-se definir um grupo de servidores de nomes configurados Com um 

endereço ,7//yl.izf/, e o /i'tacessará o servidor de nomes mais próximo utilizando este endereço. 

O endereço ,JlNh/l~a.r.Ç semelhante ao endereço atzyzo identifica um grupo de interfaces, mas um 

l)lCotc destinado a um endereço ,,n///;iafi é enviado para todas as interfaces do grupo. Os 

membros de um grupo são dinâmicos: cstaçôes podem entrar ou deixar grupos a qualquer 

nmmcullo, não havendo restrições quanto ao número de membros de um grupo, além de uma 

CStaçi() poder participar de mais de um grupo simultaneamente. Um grupo pode ser permanente 

(possui um endereço conhecido, fixo) ou transiente (criado quando necessário, e descartado 

posteriormente). 

I.xistem várias razões pelas quais o 1111'v6 é apropriado à iiova geraçào de protocolos Internet. Ele 

soluciona os problemas de cscalabilidadc da Internei, provê um mecanismo flexível para a 
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transição do atual protocolo para o lPv6, tendo sido projetado para atender às necessidades de 

tiOVOS mercados, como entretenimento em rede e controle de dispositivos. O Ipv6 faz isso de 

uma rilancira evolucionária, o que reduz os riscos de problemas arquiteturais. 

Facilidade de transição é um ponto-chave no projeto do lPv6. Mecanismos foram construídos no 

111'v6 para garantira transiçào e a compatibilidade com o iPv4. O IPv6 suporta grandes endereços 

hierárquicos, os quais irão permiiir que a Internet continue a crescere forneça novas capacidades 

de tolcaiflentO. 

.\ estrutura de CflClCreÇOS foi projetada para suportar o tratfltfleflt() de endereços de outros tipos 

dc protocolos. Espaços foram reservados para endereçamento IPX e NSAP, facilitando a 

migração desses protocolos para IPv6. 

Além do suporte a serviços de tempo real e auto-configuração, conforme citado, o 111v6 também 

suporia mobilidade de nós, segurança ponto-a-ponto, seleção de provedor e auto-reconfiguração. 

3.2.5 - Roteamento IPv6 

.\luaIinentc, as necessidades das gaiuzaçoes diferem rriuito cm relação a alguns anos atrás. 

Possueiii cada vez mais máquinas e necessitam de algum mecanismo para diminuir a quantidade 

dc endereços JPv4, já que estes estão sob controle para não aumentar demasiadamente. Além 

disto, os roteadores da Internet estão com tabelas cada vez maiores. Uma rota para cada rede 

distinta deve ser listada em sua tabela. 

() 1 Pv( não possui uma noção de classes, como ocorre tio I1)'v4, e pode ser ro/4d ii,» para 

propósitos de roteamento, reduzindo drasticamente o tamanho nas tabelas padrão dos 

roteadores. Um problema com essa arquitetura é que ela requer que redes sejam novamente 

numeradas sempre que uma organização mudar de provedor. 

Porém, espera-se que o roteamento TPvÓ não seja drasticamente diferente cio roteamento lPv4. 

1 rn suma, espera-se uma melhora na eficiência e reduçào no tamanho de tabelas de roteamento. 

Assim, os algoritmos de roteamento necessitam de mudanças para prover melhor desempenho. A 
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maioria das mudanças para que OS protocolos suportem I13v6 está relacionada a adaptações para 

manipular endereços IPv6 (muito maiores). 

3.2.6 - Mudança do Protocolo lPv4 para IPv6 

A infra-estrutura atual da Internei está baseada no protocolo IPv4, construída ao longo dos anos 

(l3ra(ncr, 1996). A transição para o novo protocolo I11v6, caso não seja bem administrada, pode 

ler seti dcSClIvoIvimenL() dcscsurnulado devido ao seu custo e complexidade. 

De qualquer forma, uma transição gradual precisa ser efetuada e, para que esta transição não seja 

traumática, alguns mecanismos estão disponíveis, permitindo flexibilidade para a mudança de 

1 Pv4 ia  1 Pv6. Essas estratégias evitam dependências entre os vários elementos de rede durante 

o processo de atualização, e um usuário nào precisa esperar a atualização ou troca de alguns 

elementos de rede para atualizar seu lias/de trabalho. Se isto acontecesse, um atraso na transição 

ocorreria. 

Os mecanismos de transição para o 111'v6 incluem dois elementos principais, que trabalham 

i rldCpCl iden tcmcnte: 

• Camadas dual-IP em 	e roteadores: Servidores de nome e roteadores proverão 

suporte ao IPv4 e ao 11-'1v6 durante todo o processo de transição, permitindo que nós 

atualizados interopercm com nós I11v4 e IPv6 usando seus protocolos nativos; 

• ltunclaincnto 11"v6 sobre 11v4: f/o.r/.r (e opcionalmente roteadores) podein tunclar2  

iráfego IPv6 através de topologias de roteamento IPv4 por encapsulamento. Esta 

capacidade permite a existência de sistemas IPv4 já instalados e o início imediato da 

operação de sistemas utilizando IPv6. 

Corn esses dois mecanismos, i1as4'iars de rede têm a liberdade de decidir qual deles abordar 

primeiramente. Alguns .o"tr atualizarão /,js/ q1c, incialmente, tunclarão através da estrutura de 

roteainento I11v4. Outros atualizarão alguns ou todos os roteadores para camadas dual-IP. 

O processo de tunelamcnto consiste em configurar dois conjuntos de máquinas com um protocolo e ligar os 
dois conjuntos com uma rede que opere com outro protocolo. 
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3.2.7. Utilização do tPv6 

O sistema operacional Linux possui suporte ao protocolo iPv6. As versões do RedI-/al 6.2e 

u/c,éawre 7.0, com ,ée,ie12.2.x ou superior, possuem aplicações de redes que suportam o novo 

protocolo, como por exemplo, o 	íMiel, dentre outras. Em versôes do Linux em que as 

a)I1Caçôcs não suportam o lPv6 nativamente, encontra-se na Internet para da;i',iload um kú 

chamado 	além de outros aplicativos adicionais, desenvolvidos por Pcter Bicriiigcr, 

precursor do TPv6 no Linux (Bieringer, 2000. 

Para cine  as interfaces de rede possam ser configuradas com endereços IPv6, uma rccompilaçào 

do ken,e/ é necessária, habilitando-se o protocolo nas opções de rede. Uma vez habilitado o 

protocolo, as configurações das interfaces e das rotas podem ser feitas usando-se comandos 

especíhcos de configuraçào de interface e de rotas. Um exemplo, usado na configuração das 

máquinas utilizadas no ambiente de desenvolvimento deste trabalho, foi o comando /t'/ketb0 

que criou uma entrada no arquivo de roteamento para o prefixo de rede 

através da interface e//eiwai (ethO) e configurou o endereço da interface para 

O roteamcnto para os endereços iiíi/ zrui'(iniciados com "ff") ca configuração 

de um endereço com CSCOO de /J,ik nas interfaces de rede S() feitos automaticamente na 

inicializaçào do sistema, após o n4eriie/tcr sido recompilado. 

Osisicina operacional Windows possui um pacote especial desenvolvido pela MS1UPv6 (À'Ii.rf. 

Reiin 1 11v - uma equipe de pesquisa da 	disponível gratuitamente no .r&dcsta equipe 

(MSR, 2000). 

3.3 - Multicasting 

Os protocolos de rede mais utilizados (como os Protocolos de Transporte ISO, TCP ou UI)P 

proporcionam serviços de transmissão aiva.t. Assim, um nó da rede somente tem a habilidade de 

enviar dados para um outro nó ao mesmo tempo (Kosicur, 2000), como é mostrado na Figura 3-

5. 

Todas as transmissões ccrn um serviço /f//hi-l.r/ sào unicamente ponto-a-ponto. Se um nó precisa 

enviar a mesma informaçào para muitos destinos, utilizando um serviço de transporte iiuwsi 

necessita de um serviço de replicação. 
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Figura 3-5: Serviço Unicast Básico 

pode ser facilmente definido corno a habilidade de enviar urna mensagem para um OU 

mais nós cm urna operação simples. Isto é diferente de utilizar urna réplica ,rnhaii que envia 

mensagens de um nó para um grupo de nós, individualmente. Isto pode ocasionar uma operação 

Iara cada nó destino, não sendo uma operação atômica. A Figura 3-6 mostra o serviço de 

1 ranspc )rte 

Figura 3-6: Serviço de Transporte Muiticasting 

iIJiíI/iaii permite que um datagrama 1P seja transmitido para um conjunto de máquinas que 

formam um grupo de difusão seletiva, identificado por um endereço IP único. Esses grupos são 

tormailos por um conjunto de máquinas, e essas máquinas podem estar espalhadas ao longo de 

redes físicas distintas. A entrega de um datagrama ,i,i//ict,.rt é realizada com as mesmas 

características de confiabilidade dos datagramas regulares IP, o que significa que não há garantia 

contra perda, retardo, duplicação ou entrega fora de ordem para nenhum dos membros do grupo 

(Comer, 1995). 

Uni grupo pode ser permanente (possui um endereço conhecido, fixo) ou transiente (criado 

quando necessário, e descartado quando o número de membros atinge zero ou seu tempo devida 

termina). 1'íii/hr&.rt»pode ser utilizado em urna rede física simples ou através da Internet. 

24 



3.11 - Multicastingem IPv4 

1. ima das características de endereçamento EP e O rnulticasting, 110 qual ocorre a transmissão de 

dar.agrarnas IP desde uma fonte para múltiplos destinatários de urna rede IP. Das cinco classes de 

endereçamento IP, a classe D é utilizada para o IP 1Wii/i -a.r4;ig. 

Para cIctuar iiinh/iir/iig cm EPv4, é neccssíSrio hardware específico, onde /osti e roteadorcs 

R.1111 largo conjunto de endereços para USO de #//////wjt. Quando um grupo de máquinas 

quer se comunicar, escolhe um endereço wn/iih-,j-/ particular para a comunicação; depois é 

configurado o hardware-interface da rede para reconhecer os endereços wH/h'hrftse1ecionados, e 

assim iodas as máquinas do grupo deverão receber uma cópia de cada pacote enviado aquele 

endereço dc ,,,,,//hti.rt. A Figura 3-7 ilustra o formato do endereço ,,,i,í/hzj.rino protocolo IPv4. 

31 30 29 28 
	

1  

o 	 Identificação do grupo 

Figura 3-7: Endereço Multicast IPv4 (Classe D) 

A representação dos endereços da classe D varia de 224.0.0.0 até 239.255.255.255, sendo o 

endereço 224.0.0.0 reservado c o endereço 224.0.0.1 é permanentemente associado a todos os 

Á6 	do grupo de uma rede local, incluído também roteadores participantes 00 I1,,m//úa.r% Os 28 

li?,-  de ordem mais baixa formam o identificador (ID) de grupo ,#i,//hzi.r/. Quando esse endereço é 

ITlal)CadO para endereços EIhe?rnt (Deering, 1995), apenas os 23 bits de ordem mais baixa são 

utilizados. A Figura 3-8 ilustra este mapeamento. 

28 bits 

IdoLi&oço do ~ u lPv4 Multicast 

Ethernet Multicast 
1)1 00 50 

1 23 bits 
Figura 3-8: Mapeamento do 1 Pv4 Multicast em Ethernet Multicast 

25 



Dentro de uma rede IP pode-se ter dois tipos de usuários com características ttiiiltkair»ig: 

• O primeiro tipo refere-se a usuários que pertencem a um tipo definido pelo administrador 

da rede e, devido às características comuns desses USUárIOS, o grupo ////i/hu/iq sempre 

existe e tem LHTI único endereço classe 1) (esse grupo é também conhecido como os 

• O segundo tipo de usuários refere-se a entidades que formam grupos de interesse por 

tempo limitado, sendo que a alocação ou dcsativaçào de um grupo ii#/tiai?bqé dinâmica 

(estes sào denominados  

Além do hardware específico para //1///túa5tJ.'ig, os roteadores e luar!! deverão usar o protocolo 

IGMP 17#tm1e11  &>itp Maiiagtwm:! /-'roiool) para se comunicarem Oohnson,  1997a). O TGM1 

funciona como uma camada adicional sobre o 11-1v4, como é mostrado na Figura 3-9. 

Protocolo 
IGMP Hosts 

Roteadores 

  

Hosts 

  

   

Hosts 

Figura 3-9: Protocolo IGMP cm IPv4 

Para realizar um ,uiiiJ/histi»g, o usuário precisa ajustar a interface de rede de seu computador para 

escutar um endereço de IP particular para o ,,,#lfúwjt. O computador que origina o //u/íí////f/flà() 

Iec1  saber quem irá receber seus pacotes. A distribuição de pacotes através de ,/u/1/tftzeJI/' 

requer os seguintes mecanismos: 

• Os clientes precisam ter um modo de saber quando um iikzait de interesse está 

disponível; 

• (.)s clientes precisam ter um modo de sinalizar que querem receber o 
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• A rede precisa ter um modo eficiente para rotear de maneira eficaz dados para os clientes 

que precisam recebê-los. 

Os ,,,,i//i/í são anunciados com antecedência, de forma que os clientes sabem quando um 

disponível. Para sinalizar que um iiii//úw.ítquer ser recebido, os clientes se unem ao 

grupo ao qual o ,,,ii/iici'ié dirigido. O Protocolo TGMP executa esta tarefa. 

Os grupos de /N#/II'aJ't provêem várias vantagens: os clientes podem se unir 	ao grupo ou 

deixa lo /'me a qualquer momento. Nenhum esquema mais elaborado é exigido para criar ou 

licenciar um grupo. Quando um grupo não tem membros, ele deixa de existir na rede. Os grupos 

I)ocleil) também crescer facilmente, pois quanto mais clientes se unem a um ,,,iiIt2wjt, se torna 

mais provável que o w//lwJtseja roteado nas proximidades destes clientes. 

Quando um cliente se une a um grupo, dois processos são iniciados: primeiro, uma mensagem 

IGMP é enviada ao roteador local do cliente para informar esse roteador que o cliente quer 

receber dados enviado ao grupo; segundo, o cliente fixa seu IP e ajusta sua interface de rede para 

receber o ,,ni/b-,.rI no endereço do grupo e a porta. Endereços IP classe 1) de ,,jItúast são 

enviados, variando de 224.0.0.0 a 239.255.255.255. 

Sempi-c que um roteador ,,#//,'f/recebc um pacote /JI///,a.t, ele verifica-a identificação do grupo 

da mensagem e envia o pacote somente se houver um membro daquele grupo na rede conectada 

a ele. O TGMP provê a informação requerida na última fase de envio de uma mensagem 

a seus destinos. Porém, para enviar um pacote ,i,Jh'ai/da fonte para os nós de destino das outras 

redes, roteadores ,y//i'st precisam trocar a informaçào sobre os grupos de membros dos Ijoili 

diretamente conectados a eles. 1 lá muitos algoritmos diferentes para trocar informações de 

rotcanwnt() entre os roteadores, tais como '77ooa", 'r/M/lN/'/q tits", '/c/:rtfJat/ 6, dwrt,", e 

(Fenner, 2000) (}ohnson, 1997b). 

Baseado nas informações do roteador, obtidas por um destes protocolos, sempre que um pacote 

,,ni/ii,i/é enviado para um grupo de /iii/!/ait, os rotcadorcs ,,,i,//h'ac/decidirào entre enviar aquele 

pacow para sua rede ou não. Finalmente, o roteador analisará se existe qualquer membro daquele 

grupo cm suas redes fisicamente fixas, com base nas informações do JGMP, e decidirá enviar o 

l)acOt(' OU não. 
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A classe D do IP mapeia automaticamente para os endereços IEEË-802 e/he,ze/tiJliu/,aJt, o que 

simplilica a implementação de ,,ii,/Ikai/i»gdc IP na Ethernet. Quando um cliente deixa um grupo, 

e se esle for o único que estiver recebendo o iii//i'w.ri naquela sub-rede particular, o rotcador 

deixa de enviar dados à sub-rede cio cliente, liberando largura de banda naquela porção da rede, 

3.3.2 - Mbone (Muiticasting Backbone) 

\lboitc ou !J'//////ij' IJm'k4oiic é urna rede virtual dentro da camada física da Internet, que 

1)0sS1l)11it1 urna estratégia de tráfego multimídia. Atualmente, o Mbonc está cm crescimento 

exponencial, devido às vantagens obtidas com o uso de transmissões por ,,,i,/iau/h, tais como 

racionalizaçâo quanto à utilizaçào dos recursos envolvidos, seja largura de banda, seja tempo de 

processaniento gasto no encaminhamento de pacotes 

() Milone é urna rede virtual rodando sobre a Internet, composta de sub-redes que suportam 

denominadas ilhas, conectadas umas às outras através de enlaces ponto-a-ponto virtuais 

(tanembaum, 1996a). Cada uma das ilhas é composta por uma ou mais redes locais conectando 

um numero de nós clientes e por um nó /Nro/IIe/; que é um roteador /JJ/II/II.ç1 

As ilimas suportam IP ,,,,i//h'e.r/ e são unidas por um /i»k virtual 	 chamado túnel 

(Erikson, 1994). Os pacotes iii/ii/ são encapsulados para transmissão através de túneis, 

aparentando serem iguais a um pacote ////iaJ/para rotcadorcs e sub-redes. No final do túnel, estão 

máquinas com razoável poder de processamento, com um sistema operacional suportando o IP 

e rodando um datwio,, ,##/iuJ /w,//iig ou ",',wi//e?'. Os roteadores /i///h'aj replicam os 

pacofts para saídas de múltiplas interfaces e túneis, assim como toda a extcnsào da árvore de 

disrrihuiçào ,,Hh//la7f/ A Figura 3-10 ilustra as ilhas e túneis ,wii//zai/. 

1'.M principio, o MBone utilizava um algoritmo de rotearnento chamado DVMRP (Dà/ane Vector 

P/u//,,.i I?oiir/ii, J'ro/ocoA,, baseado no algoritmo do vetor de distância Belirnan-Ford ('I'anembaum, 

1996a). No entanto, é descrita a seguir a forma com que o ///#htç(hu,' realmente ocorre. 

Para fazer o i,m/ti~c,;/de um programa de áudio ou vídeo, um boi/deve adquirir um endereço de 

i#ii/iiaíidc classe 1), que funciona como urna freqüência de rádio ou um número de canal. Cada 
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'//'o#/e/ envia, em intervalos regulares, um pacote de difusão IGMP limitado à sua ilha, 

perguntando sobre "quem" está interessado em qual canal. Os í'o.r/.rque desejarem (continuar a) 

receber tini 011 mais canais, retornarão um outro pacote 1CM1' como resposta. Essas respostas 

serão licrnadas para evitar a sobrecarga da LAN. Cada i,i,wilci mantém uma tabela de quais 

canais devem incluir cm sua LAN, para evitar o desperdício de largura de banda, causado pelo 

canais que "ninguém" quer. 

Ilha Multicast 
Túnel Unicast ci  

Figura 3-10: Ilhas e Túneis Mufticast 

O,,m//,wj'tsc propaga pelo MBonc da seguinte maneira: quando uma fonte de áudio ou de vídeo 

gera um novo pacote, ela o envia por /,H/ilas/utilizando o recurso de ///H/tliu/do ,a,dii'a,. Esse 

pacote é recebido pelo //ira;//8r local, que envia cópias por todos os túneis a que estiver 

coneciado. Cada Illiviilerque receber o pacote, verifica se ele veio pela melhor rota, onde entende-

se por melhor Como sendo a rota indicada por sua tabela para chegar até a origem. Se o pacote 

vier pela melhor rota, o ,iiroiiíer enviara cópias suas por todos os outros túneis. Se tiver chegado 

por urna rota não ideal, o pacote será descartado. 

3.3.3 — Multicasting em lPv6 

As tuiicionalidadcs de ////f/l/i'I.í///' foram formalmente incorporadas ao 	cm 1988, com a 

dcfiniço dos endereços classe 1) e do IGMP, e ganhou força com o advento do Mbone, mas seu 

uso ainda não é universal. Essas funcionalidades foram automaticamente incorporadas ao IPv6. 

Isso signitica que não será mais necessário implementar túneis Mbone, pois todos os /oi-t.r e 

roicaili )res 1K6 deverão suportar ,iii/thtiJ». No lPvó, o endereço pOSSUi um formato rígido, 

I11()Sif1(l() na Figura 3-11 (Bradner, 1996). 
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8 bits 
	

4 bits 	4 bits 	 112 bus 

- ID DO 
11111111 	b".Ii; 	SCOPQ 	 GRUPO 

Figura 3-11: Endereço Multicast IPv6 

() mapeamento dos endereços IPv6 ,,iuIii'isi em endereços 1:thcrnct /Jiii/Iiis/ se dá de acordo 

com o RFC 1972 .4 AfelOad,fai- Me 7v/f,,/i:wo,/ o/IP6 Pti4il.c ater &/ie,wi 	j,rkr ((,rawford, 

1996), e é ilustrado na Figura 3-12. 

bitO 
	

4 bits 	4 bits 
	

112 bits 

I!11iiii FL$ ESCOPO ID 00 
GRUPO IPv6 Multicast 

 

33 * 	 

   

33 32 bils do ID do 5O3 Effiemet 
	mo 

    

    

32 bits 
Figura 3-12 Mapeaincnto do IPv6 Multicast em Ethernet Multicast 

Lin endereço ,iizúas/no IPv6 é diferenciado de endereços ///li/haf/através do valor do octeto de 

mais alia ordem dos endereços. O valor 1F1" identifica um endereço como um endereço #iii4w/ 

1999). 

O campo "Flags" possui informação sobre o grupo, que pode ser transientc (1) OU LIXO (0. 

"ESCOpO"  é um campo de 4 bits usado para limitar o escopo do grupo ,,rn/fiça.jt - se ele pode 

incluir somente nós da mesma rede local, mesmo jik, mesma organização, dentre outros. Este 

campo pode adquirir OS valores 1 '2iot/e-IoaI .rcgA), 2 /i'ik-íotwí.oioc), 5 (si/'-Ioa/ mpc) e 8 

O restante dos valores é 11h15. ,itd. O campo ID identifica o grupo 

ou permanente ou transiente, dentro do escopo. A seguir serão ilustrados alguns 

endereços 113v6 ,NNItlasilk e seus significados, de acordo com campo "Escopo". Supondo que 

"101" seja o ID de um grupo de servidores associados com endereços permanentes, tem-se, por 

exemplo: 

• II 01:0:0:0:0:0:0:101 indica todos os servidores no mesmo nó do emissor; 

• 1-'1-,'02:0:0:0:0:0:0:101 indica todos servidores no mesmo /i»k do emissor; 

• 1 '1,'05:0:0:0:0:0:0:101 indica todos servidores no mesmo .r,edo emissor; 
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• FFOE:0:0:0:0:0:0:101 indica todos servidores na Internet, 

Iudcrecos ,nii/&aí não associados permanentemente são importantes apenas dentro de um certo 

escopo e todos endereços ,//////h'.i' não podem ser usados corno cndcreços de origem cm pacotes 

1 11V ou aparecerem cm algum /a'at1" de rotcamcnto. lxistern alguns endereços ,ii/tií/ pré-

definidos: 

• Reservados: FFOX:0:0:0:0:0:0:0, onde X varia de O a 

• iodos os nós: 1-'1,'OX:0:0:0:0:0:0:1, onde X varia de 1 a 2; 

• lodos os roteadores: 1,'1,'OX:0:0:0:0:0:0:2, onde X pode ser 1, 2 ou 5; 

• l'iidereço de nó solicitado: J'102:0:0:0:0:1:1'FXX:)QCXX, computado cm função dos 

endereços #,ii urii e wy'i/ do nó que está sendo solicitado. O endereço #ni//Ácwft do nó 

solicitado é formado tornando-se os 24 bits de ordem mais baixa do endereço e incluindo 

estes bits no prefixo FF02:0:0:0:0:1:FFOO::/104, resultando em um endereço ,wi//ka'na 

faixa de FF02:0:0:0:0:1 :FFOO:0000 a 1-"F'02:0:0:0:0:1 :FI"FF:FFFF. 

\ aiital abordagem para inapcar endereços TPv6 ,,,i,//iz'ricrn endereços II '1 'l 802 MAC torna os 

32 bus de mais baixa ordem dos endereços ///////úi-dí/lPv6 e os utiliza para criar um endereço MAC 

(I!d,;, fr -j Ca/ifra/) UIUCO. 

3.4 - Protocolo RTP (Real-Time Transport Pro foco!) 

Para efetuar transmissões de vídeo em tempo real, como uma videoconferência, sobre a Internet 

ou urna Intranet, existe a necessidade de receber e transmitir .rt/a,ardc vídeo e áudio em tempo 

real.. \ seguir, será detalhado o R:1P Rea/-7ï,wt' Yiao,' P.rútotv4, o protocolo de transporte 

utilizado para receber e transmitir .rt,wu#.rdc aúdio e vídeo através de redes. 

3.4.1 - Mídia Sfreaming 

Quando urna mídia é transmitida para um cliente em tempo real o cliente pode começar a 

reproduzir a mídia sem ter recebido todos os dados que a compõem. Entretanto, muitas vezes, 

um cliente não pode reproduzir os dados que está recebendo, antes de receber todo o conjunto 

(isso pude variar de acordo com o tipo da mídia, se existe cornpactaçào ou nào, por exemplo). O 
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termo Mídia .»awqé utilizado para se referir às técnicas de distribuição de mídia sobre a rede 

em tempo real, e em tempo de geração da mídia que está sendo distribuída. 

Aplicações dc Mídia . f/v/i14'podcrn ser vistas nas rádios e transmissões de televisão via Web, e 

através delas é possível conduzir conferências com áudio e vídeo através da Internet. Por 

possibilitar distribuição dinâmica de mídias interativas, Áf,Wir rea.wbivem mudando o modo 

como as pessoas se comunicam e acessam informações, tanto na internet com em zz/raiet.a 

3.4.2 - Protocolos para Mídia Streaming 

Transmitir dados multimídia através de redes cm tempo real requer alta largura de banda. Isso 

facilita a compensação de perda de dados, causada por grandes atrasos no recebimentos de 

dados. i'ransmissôes em tempo real são muito diferentes de transmissões de dados estáticos, 

onde o mais importante é que todos os pacotes de dados possam chegar no seu destino, 

garan ii ido a integridade dos dados. c:onscqucntcincntc, protocolos utilizados para transmitir 

dados estáticos não trabalham com a distribuição de Mídia .Çia,wb. 

Os prolocolos 11,111)  K! Ôrix/ 	 e F'I'P Q"Ye 7>n.i/1-  PraIúcúi são baseados no 

l'Cl' (/iii.iuiiii:ri»ii (ó,mv/J'raiatv., que é um protocolo da camada de transporte, projetado para 

realizar comunicações com baixa largura de banda cm redes com altas taxas de erro na 

comunicação. Quando um pacote é perdido ou corrompido, ele é retransmitido, o que pode 

causar demora em uma comunicação. Por esta razão, outros protocolos, abaixo da camada do 

'I'CP, são utilizados para Mídia 	sendo um deles, o UDP. O UDP é um protocolo não- 

coiifiavel, que não garante que cada pacote chegue onde foi enviado, nem tampouco que 

chegiuciii ordenados. O receptor não é capaz de compensar perda de dados, pacotes duplicados e 

pacolu fora de ordem. 

Como o 'I'CP, o UDP é um protocolo da camada de transporte de baixo nível, utilizado para 

servir como base para implementação de outros protocolos mais complexos que podem agregar 

lunciotialidades. () protocolo padrão de transporte cm tenipo real cia Internet, utilizado para 

IranSIiiiSSà() de áudio e vídeo, é o RTP. O RTI' é definido no IETF RFC 1889, um produto do 

(/iilet>'Ia/ E,áee, 	7i.rk Faire). 
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3.4.3 - Serviços RTP 

O RTP possibilita a distribuição ponto-a-ponto de serviços de transmissão de dados cm tempo 

real, sendo um protocolo de transporte independente, utilizado sobre o protocolo U1)P. A 

Figura 3-13 ilustra a arquitetura do protocolo. 

Aplicações de Tempo Real 

RTCP (Real-Time ControlProfoco/) 

RTP (Real-Time Transport Protocol) 

Outras Redes e Protocolos 
de Transporte 

(TOP, ATM, ST-11, etc.) 

UDP 

IP 

Figura 3-13: Arquitetura RTP 

( ) R'lP pode ser uiilri.ado para transmissões imizf e ,//y///Im Sobre um serviço de transmissão 

iu,,aiz cópias separadas de dados são enviados da fonte para o destino, enquanto na transmissão 

iii/tii'i.rtapcnas uma cópia dos dados é transmitida, ficando a rede responsável pela transmissão 

dos dados para diversos locais. A técnica de;/iliuihaJt»Jgé mais eficiente para aplicações multimída, 

como) videoconterências. O protocolo padrão da Internet (IP) suporta ,/l/i/tIasi'»g. 

O Rfl permite identificar o tipo de dado que estiver sendo transmitido, determinar em que 

ordem os pacotes de dados chegam ao seu destino c a sincronização de .rfreaij.r de diferentes 

fontes. Pacotes de dados RTP não têm garantia de chegar na ordem em que foram enviados, e 

nem de que chegarão ao seu destino. O receptor é que fica responsável pela sua ordenação e pela 

detecçao de perda, utilizando as informações comidas no cabeçalho do pacote. 

.\pcsar do RTP não proporcionar qualquer mecanismo para determinar o tempo de distribuição 

ou prover a garantia da qualidade de serviço, ele possui um protocolo de controle (RTCP) que 

permite a monitoração da qualidade da distribuição dos dados. Além disso, o RTCP provê 

controle e mecanismos de identificação para transmissões baseadas no RTP. Se a qualidade de 

serviço é essencial para uma aplicação cm particular, o RTP pode ser usado sobre um protocolo 

de reserva de recursos para prover serviços orientados à conexão. 
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3.5 - Considerações Finais 

Neste capítulo foram apresentadas as principais características que diferem o protocolo iPv6 do 

protocolo IPv4, detalhamento da arquitetura e tipos de endereços do IPv6. Além do 

funcionamento, algumas informações foram apresentadas para configuração dos sistemas 

operacionais Linux e Windows. 

O Uso dc,,iy/iai.çIm' é uma forma para economizar largura de banda das redes e também recursos 

de nós que estejam transmitindo dados. As inovações tecnológicas em relação ao //JHJ//rI/estào 

scn(ic) incorporadas aos novos protocolos qc vêm surgindo, como o IPv6, que incorporou 

algumas técnicas do I11'v4 e do Mbonc. 

O R'l'P é um protocolo utilizado para transmissão de dados multimídia, implementado sobre 

outros protocolos de transporte de níveis mais baixos, possuindo características diferenciadas em 

rdaçnaos protocolos que foram projetados para transmitir dados de maneira conílável, onde 

no é aceita a perda de pacotes. 

No próximo capítulo, as principais tecnologias utilizadas para o desenvolvimento deste trabalho 

scrao detalhadas. 
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Capítulo 

Tecnologias Utilizadas 

4.1 - Considerações Iniciais 

1 .ste capítulo tem por objetivo apresentar as tecnologias utilizadas no desenvolvimento deste 

trabalho. Inicialmente, é apresentada a linguagem Java, que surgiu como uma tecnologia base para 

o dcsciwolvimcnto dos mais variados tipos de aplicações, devido ao seu vasto conjunto de 

recursos, por ser orientada a objetos e multiplataforma. Alguns pacotes e APIs Ç4pp/iohit 

Pirit'mi»wiíig 1fi;8/ja4 podem trazer soluções simples para os dcsenvolvedores, como a API J MF 

1 It'iIi, /rii#iei;'or4, uma interface para manipulação de áudio e vídeo e a ferramenta J IPSY 

1 IP.J>vrcad}), que é um kiquc permite a rnanipulaçào de .roéo/com endereços 111v6 em 

Linux. 

4.2 - Linguagem Java 

.\ linguagem de progr,,iii-iaçào Java foi desenvolvida pela S,i.'i /W-,o.rte,,,.r, no início da década de 

90, tendo corno objetivo principal o USO de urna linguagem de programação que permitisse a 

integração total de sistemas de computação com equipamentos eletrodomésticos. Sua sintaxe é 

derivada da sintaxe da linguagem C++, sendo também orientada a objetos, e CO() foi feita para 

ser executada sobre os mais variados sistemas, também é multiplata forma. Tal funcionalidade é 

1,sivtI alravés do processo de compilação que gera, a partir de um código-fonte, um código 

intermediário chamado 6y/eede, que é interpretado cm qualquer plataforma com suporte à Java. 

1)e modo geral, as principais características da linguagcmJava são (Cornell & llorstman, 1997): 

Presença de recursos ,1/l//h'ón'ad8d que permitem a implementação de aplicações 

niultitarefa; 
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• Através das bibliotecas AWT 4/,smrt íJ7i,idoz' TooÁéit) c 	a linguagem apresenta um 

vasto conjunto de componentes para a implementação de interfaces Gráficas com o 

Usuário (GUI - Gmp4ic Us/im'/); 

• Devido à sua natureza gráfica, a linguagem inclui recursos para manipulação de elementos 

gráficos independentemente do dispositivo gráfico c da plataforma operacional; 

• possibilidade de inclusão de bibliotecas de propósito específico; 

• presença de recursos para processamento e análise de imagens. 

Quando se escreve uru programa em Java, esse programa recebe a extensão ".Java" para 

idcniiiicar o código-fonte. Os compiladores Java (com ambiente de desenvolvimento ou não), 

possucin uma MV Java (Máquina Virtual Java) que funciona corno um sistema operacional 

neutro. O código-fonte passa por um compilador que é responsável pela compilação do código-

tonte, gerando um arquivo com a extensão tPclasstI  que é o programa-objeto gerado para esse 

sistema operacional neutro. O processo de compilação e execução é apresentado na Figura 4-1. 

Código-Fonte (.JAVA) Compilador javac 
:p:aies.e 	S.. 

Maquina Virtual Java 

Ü 

Código-Objeto (.CLASS) 

k' 
•J',j.L r 	J 

Compilador JIT 
(Just -in - time) 

Figura 4-1: Esquema de Compilação e Execução de Programas Java 

De posse do programa-objeto, pode-se efetuar sua execução em qualquer sistema operacional 

real que aceite a máquina virtual Java, tais corno \Vindows 95, MacOS, UNIX SunOS, Linux, 

OS/2 \Varp, dentre outros. A MV Java para execução de uma aplicaçâo .r/a,,d-iil.'ieé dependente 

do sistema operacional, enquanto que, para a execução de um ap»Iet, a MVJava é dependente do 

navegador ('/1JJr. 
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4.2.1 - Aplicações Multithreading 

No princípio da computação paralela, OS termos "concorrência" e "multitarefa" possuíam 

Conceitos completamente distintos e eram aplicados a situações também distintas. Com  a 

evolução do hardware e das técnicas de programação, estes termos passaram a ser 

C( mplcirientarcs ('lanenbaum, 1996b). 

1 ntcnde-se por programação concorrente a implementação de técnicas que permitem a dois ou 

mais processos a concorrência a algum recurso comum. Nesse contexto, deve-se observar que a 

implementação de processos concorrentes exige, dentre outros fatores, a verificação de 

disponibilidade do recurso comum antes de utilizá-lo. Por outro lado, entende-se por multitarefa 

a nn)lcmentaÇà() de técnicas que permitem a execução simultânea de dois ou mais processos. 

Complementando, deve-se ressaltar que técnicas de concorrência estão presentes na maioria das 

impkmentaç3es de multitarefa, uma vez que a execução simultânea de processos pode gerar 

situações de concorrência ('l'aricnbaum, 1996b). 

.\ programaçao ,,I#teit///ridiJ?q estende a idéia de multitarefa, fazendo com que dentro de um 

rnesmo processo existam várias tarefas sendo executadas ao mesmo tempo, onde cada unidade 

computacional é denominada ih,'ad Quando um programa possui mais de uma unidade 

computacional é denominado ,,ií/i'iWreadea o que, em muitos casos, pode aumentar a eficiência 

compulacloflal (desempenho). De um modo geral, o uso de i/Pean'f requer o conhecimento dos 

cslacic)s de execução de subproccssos. Uma //naa quando devidamente utilizada, passa pelos 

seguintes estados (Tanenbaum, 1996b): 

• Instanciamento bound): uma t6radé definida em relação a urna classe de objetos ou 

outro paradigma de programação; 

• Criação (fork: urna //imid instanciada é criada como um sub-processo que será 

executado simultaneamente a outros; 

• Partida (start: urna i/#çid criada é colocada em estado de "pronta para execução"; 

• Execução (run): uma i/i,'adentra no estado de execução e ganha um processador; 

• Suspensão (suspend): uma t,&ó'adé suspensa (pausa) por um determinado intervalo de 

tempo; 
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• Destruição (stop/destr-sy): uma /breadé "morta" e o processador ocupado é, então, 

liberado. 

A linguagem Java possui urna classe de objetos, denominada Thread, que contém métodos 

impleinentados para suportar todos os estados de cXCcUÇào de urna t/rraa bem corno estratégias 

para permitir o controle eficiente  dos processos de sincronização e temporização (Morrison et ai., 

1998). 

4.2.2 - Aplicações Baseadas em Comunicação Via Sockets 

O modelo de comunicação cliente-servidor, modelo arquitetural da Internet, permite a troca de 

informações através de urna conexão entre as aplicaçàes. Existem várias maneiras de se 

estabelecer uma conexão entre dois pontos, sendo que urna delas é a comunicação via iri. O 

I)0C 0  para o estabelecimento de urna conexão via .roçke/.rinicia-se quando um cliente envia um 

pedido ao servidor indicando a porta (endereço lógico) para a conexão. No servidor, um módulo 

de sofiwarc está cm execução 	e recebe o pedido cio cliente; esse módulo sai do estado 

de escuta cm que permanecia, estabelece a conexão e passa ao estado de comunicação com o 

cliente, no qual o servidor envia os resultados processados em relação ao pedido do cliente. O 

canal estabelecido pelo roeé!i permanece ativo até que urna das ))artes - cliente OU servidor - 

encerre a comunicaçao. A Figura 4-2 (Stcvcns, 1998) ilustra o esquema básico de funcionamento 

da comunicação cliente-servidor via .rxk. 

cliente 	 servidor 

socket de envio 
(sinal para sincronização) 

socket de escuta 

socket de envio 
(sinal de aviso de recebimento) 

socket de escuta 

socket de envio 
(sinal de aviso de recebimento) 

socket de escuta 

Figura 4-2: Esquema da Comunicação Cliente/ Servidor via .sockcts 
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.\ linguagcrn Java oferece os recursos necessário-,; para o estabelecimento de conexões baseadas 

cm Jv&s entre clientes e servidores (Jamsa et ai., 1997), que ocultam as complexidades do 

estabelecimento de urna conexão com a rede e o envio de dados por meio da mesma. 

4.3 — JIPsY 

Na escolha da linguagem para ser realizada a implementação deste trabalho, um fator decisivo foi 

o suporte tia para o protocolo IPvó, e mesmo a versão mais recente dos compiladores Java não 

1)sstiíaiii, até então, esse suporte. Após realizar urna pesquisa na 16, foi encontrado o pacote 

que substitui a biblioteca padrão de soçk,/.r da linguagem Java ma.//e, para transmissão, 

utilizando 1])v6 

i ssc pacote, desenvolvido por Matthew Flanagan, da Universidade de Tecnologia de Sidney 

(1 laiiaim, 2000), permite que um código que funcione diretamente com 	111v4 possa ser 

recompilado utilizando Jipsy para operar com TPv6, sendo que a única diferença no código é o 

formato dos endereços de cada protocolo. 

4.4 — API JMF (Java Media Framework) 

•\ API /mi /cv/,, 	(JMI), coiisisic de mierfaces que definem o comportamento e a 

interação de objetos usados para capturar e apresentar as mídias baseadas cm tempo (Sun, 1999). 

Verificando as possibilidades dessa API, constatou-se que ela poderia ser utilizada para criar a 

aplicação cliente/ servidor, mas somente para máquinas com o sistema operacional Windows. Até 

a última versão da API para o sistema operacional Linux (2.1.1. beta, portada para Linux pelo> 

grupo Rlackdown), apenas alguns tipos específicos de compactação eram aceitos (MPl(,2, 11261 

e 11263), mas com um desempenho muito baixo. Além disso, mesmo com a versão da API para 

\Vindmvs, não seria possível realizar transmissões com o protocolo IPv6. 

.\pcsar dos problemas, a API JMF ainda teve um papel importante no desenvolvimento da 

aplicaçnu, pois o suporte às camadas superiores da arquitetura JMF, mostradas na Figura 4-3, 

(S disponível tanto na versão Windows quanto Linux, e permite manipulação do tipo de vídeo a 

ser trabalhado, assim como manipulação de quadros individuais. 

39 



Aplicações JAVA, Applets, Beans 

Apresentação 3M]? e API de Processa nienlo 

API Plug-In J\/H4' 

II 	II  

Figura 4-3: Arquitetura JMF 

Um dos elementos básicos da API JMF são os objetos intermediários, denominados lilaziagrç. 

.\través deles, JMI torna menos complexa a integração de novas irnplemcntaçôes de chaves de 

iiiicrlaces que podem ser utilizadas cm conjunto com classes existentes na linguagcm.JMF utiliza 

quatro tipos de ,/,i,/,aws: 

• Manager: permite a construção de PJ't:r; Praçwo,r, Data .ÇoHrçe.re Data J»,,.r. 

• PackageManager: mantém o registro de pacotes de classes. 

• CaptureDeviceManager: mantém o registro dos dispositivos de captura. 

• PluglnManagcr: mantém o registro dcpi Iig-i'i de componentes de processamento. 

Para a aquisição de quadros individuais, apenas o primeiro nível foi utilizado À1a/;q4'e.. t\ partir 

de unia fonte de dados (Data .Çúaire) cria-se um processador (Proei.rai), que pode ser configurado 

para realizar processamentos diversos sobre o arquivo de vídeo (a fonte de dados ou Data.iiine. 

Os estados do processador são mostrados na Figura 4-4 
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realização 
Não Realizado 	Realizado 

configuração CC realização 	 Ruprefetch 	PC 

desalocação, ajuste de tempo 

parada 

desalocação [ventos de Transição: 
CC - Evento de Configuração Completa 
RC - Evento de Realização Completa 
PC - Evento de Prefetch Completo 
P - Evento de Parada 

Figura 4-4: Estados de um Processador JMF 

Os passos para realizar a aquisição de quadros individuais são mostrados a seguir: 

1. Cria-se um Da/ai iirce (o arquivo do vídeo a ser processado). 

2. Cria-se um 1'roei'or (baseado no Da/aSo4'nw. 

3. Coloca-se o P/oçeJçorll() estado Configurado. 

-4. Obtém-se o controle das /mé, do vídeo. 

S. Determina-se qual tipo de vídeo será utilizado. 

6. Coloca-se o I'iceiorno estado Realizado. 

7. Obtém-se o controle de quadro girb6t: 

8. Obtém-se o controle sobre quadros individuais. 

9. (:oloc-,t-se o /çztr.çorno estado Prefetching. 

10. Realiza-se qualquer operação desejada com OS quadros do vídeo. 

4.5 - Considerações Finais 

Com 	advento da Internet, diversas tecnologias de software surgiram, muitas gratuitas e com 

código aberto. Hssc trabalho utilizou principalmente este tipo de tecnologia, como o sistema 

operacional linux, a linguagem Java e seus pacotes (como o JOM e APIs (como a JMF'), 

possibilitando que os resultados desse trabalho possam ser reproduzidos e utilizados com um 

cusl.() mínimo. 

No próximo capítulo, será mostrado o ambiente de testes, as implementações efetuadas e os 

resultados obtidos. 
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Capítulo 

5 
Ambiente de Testes e Resultados 

5.1 - Considerações Iniciais 

Para realizar estudos de transmissão //I/////~t/.f//q com compactação de vídeo e suporte IPv6, 

necessiuivamos de uma aplicação com essas características ou alguma aplicação com código 

aberto para que se pudesse ser adequá-la às necessidades. Infelizmente não foi encontrada 

nenhuma aplicação que atendesse aos requisitos, sendo necessário a implementação de uma nova 

aplicaçao. Pelos motivos apresentados no Capítulo 4, a tecnologia Java foi escolhida juntamente 

C0111 :1 •\11 JM e o pacote Jipsy. 

Inicialmente, foi implementada uma aplicação cliente/servidor para transmissão de vídeo com 

base nos processadores da AI'l JMF, que utilizava o protocolo R'I'P, e codificadores e 

decudihcadores de vários padrões de compressão de vídeo (JPI'G, M11EG2, 11261) da própria 

.\PI. Infelizmente, a implementação dos .fo*8Lr não permitiu a utilização cio pacote ,4Ary, que 

possibilitaria O USO do protocolo I11'v6. Assim, foi necessário o desenvolvimento de outra 

aplicaçào que tivesse suporte a esse protocolo, sendo toda a problemática de transmissões 

iy//;/ com pacotes UDP, processamento para fragmentação dos quadros e envio e 

recebimento de pacotes, adicionada à implementação. 

•\pós a implementação estar apta a transmitir quadros descomprimidos, foi realizado um estudo 

para efetuar a transmissão de quadros comprimidos, sendo avaliados os padrões JPEG e um 

outro método, proposto neste trabalho e descrito em detalhes no tópico 5.5.4— Compactação 

Daub4-LZW, que utiliza as transformadas \Xlavelets Daubbechics 4 e a codificação 1JW. 
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5.2 - Ambiente de Testes 

O obetvo deste trabalho foi o de estudar a problerntica da transmissão de vídeo utilizando 

com compactaçào intraquadros. Para que os testes de transmissão de vídeo pudessem 

ser efetuados, um ambiente de testes foi configurado utilizando-sc 3 (três) PCs (J'erioiaI 

denominados iti eho,re (servidor) ,Ja,s'it/(c1icntc), c Ca&z'i(cientc) c um /)//610/100 

Nlbps da 3Com. i\ Figura 5-1 ilustra este ambiente. 

me Whitehorse: servidor de video 
Pentium III, 350 MHz. 256 MC RAM 

 

REDE 

Campari:cliente receptora de video 
Pentium Pro, 200 MHz, 96 RAM 

Jamel cliente receptora de video 
Pentium MMX, 200 MHz, 96 RAM 

, 

  

Figura 5-1: Esquema do Ambiente de Desenvolvimento 

A máquina servidora (íJ'h,'e,5orie foi configurada com 2 (dois) sistemas operacionais, o Windows 

N'f4.0 e Linux Red Hat 6.2 e as outras duas, apenas com o sistema operacional Linux (com a 

verão), tendo seu 	ir/recompilado para habilitar o protocolo IPv6. 

.\ configuração da máquina servidora !PZ'b'e/jme encontra-se descrita a seguir: 

Hardware: 

• 2 ni.icroprocessadores P11 350 Mi IZ; 

• 256 MB de memória RAM; 

• 2 discos SCSI QUANTUM de 8 GB, com 2 partições de 4 GB cada um; 

• liaca Fasi Ethernet Gcnius G1,'100TXRII 10/10OMbps, chipsct Realtek 8139; 

• Placa ,Vl'M Fore PCA200F lSSMbps. 

Sistemas Operacionais: 

• Windows N'1'4.0; 

• Linux Rcd Hat 6.2 (com kernel 2.4.0-testei 1). 

43 



Configurações de Rede (Interface Fast Ethernet): 

• IPv4: 143.107.231.195, Mask: 255.255.255.224; 

• lPv6: fcc0:0:0:1::10/64. 

.\ máquina cliente /iiidfoi configurada da seguinte maneira: 

Hardware: 

• 1 rnicroproccssador Pentium PRO-S 200 MHz; 

• 96 MB de memória RAM; 

• 1 disco 1I)E QUANTUM SIROCCO1700A de 1.6 GB; 

• 1 disco IDE N1:'C DSEI700A de 1.4 GB; 

• Placa Fast Ethernet Gcnius G1100TXRII 10/10OMbps; 

• Placa VFM Fore 11CA200E 155Mbps, 

Sistema Operacional: 

• 1 .inux Rcd Hat 6.2(com kernel 2.4.0-testei 1). 

Configurações de Rede (Interface Ethernet): 

• 111v4: 143.107.231.196, Mask: 255.255.255.224; 

• IPvó: fec0:0:0:1::11/64 

\ in: 1 tiina cliente C-unpaiifoi configurada do seguinte modo: 

1 Jardware: 

• 1 microprocessador Pentium 166 MHz; 

• 64 MB de memória RAM; 

• 1 disco IDE QUANTUM Firebail de 4 GB; 

• Placa Fast Ethernet Genius G1,'100TXRII 10/10OMbps; 

• Placa A1M Fore 1)CA200E 1 55Mbps. 

Sistema Operacional: 

• Linux Red Hat 6.2 (com kcrncl 2.4.0-testeil). 

Configurações de Rede (Interface Ethernet): 

• 11)v4: 143.107.231.197, Mask: 255.255.255.224; 

• lPv6: fec0:0:0:1::12/64. 



desaloc ação 

5.3 - Aplicação Cliente/Servidor com RTP 

primeira aplicação desenvolvida utilizou recursos da A111  Ml', tanto para a implementação do 

servidor quanto do cliente. No Capítulo 4, no tópico 4.4 - API JMF (fava .Media 

Framework), foi mostrado como é feita a aquisição dc quadros individuais com um J'roé'.r.rordo 

JMF (processador. A implementação do servidor com RTP utiliza o Praeiiordescrito até o passo 

5, criando em seguida urna saída de dados e iniciando a transmissão. Os passos para a 

implcmcniaçào do servidor se encontram a seguir: 

1. Cria-se um P,/a.Çon,re (o arquivo do vídeo a ser processado); 

2. Cria-se um Prxtro (baseado no 

3. Coloca-se o Proçe,r.ra,no estado Configurado: 

4. Obtém-se o controle das /ms do vídeo; 

5. Determina-se qual tipo de vídeo será utilizado; 

6. Coloca-se o Prúeej.çorno estado Realizando: 

7. Cria-se um DaItz Çi»,é (um ivke/dc saída de dados, com o endereço da máquina servidora 

e a porta pela qual será efetuada a transmissão); 

S. Configura-se o ./-'ofworcom a 

9. Coloca-se o P,j:çopno estado Inicializado, e a transmissào tem início. 

.\ implementação do cliente é mais simplificada, e utiliza um /'4lflrque, cm termos arquiteturais, 

se assemelha a um P,ve.r.rrdo JMF. A arquitetura do PJayerJMF, é mostrada na Figura 5-2. 

    

Não Realizado Realiza (10 

realização 
RC PC 

 

    

desalocaço, ajuste de tempo 

Eventos de Transição: 
RC - Evento de Realização Completa 
PC - Evento de Prefetch Completo 
P - Evento de Parada 

Figura 5-2: Estados de um PlayerJMF 
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Para a implementação do cliente, os seguintes passos foram seguidos: 

1. Cria-se um 1l'f/iL'tor(um .roc%'I de recepção de dados, com endereço da máquina 

servidora e porta pela qual cia está transmitindo); 

2. (:ria-se um P/ay (baseado no iJfeJai; 

3. Coloca-se o P/yerno estado Realizado, e quando dados começarem a ser recebidos pelo 

IIU a recepção tem inicio. 

Esta aplicação se mostrou capaz de transmitir vídeos descomprirnidos e comprimidos com os 

formaus Oiut»it; JPEG, MPEG-2, H261 e 11263, sendo que alguns arquivos tiveram de ser 

convertidos para realizar a transmissão (os processadores do JMF, dependendo do sistema 

operacional - Linux e Windows, não conseguiam criar um processador capaz de iniciar a 

transmissào. A Figura 5-3 mostra a teia do cliente, em urna transmissão JPEG. 

iJi 

General 
	

Video 
	

Flug-iri Settings 

   

Media Location. rlp:11224.1 0.10.1 0:22222Mdeo11 

ConteritType: rtp 

Duration: 	unkriown» 

Posihon: 00:00:15.07 

Bit Rate: 251.204 kbps 

Frame Rate: 5.9 tps 

 

   

dose 

 

     

     

Figura 5-3: Tela da Aplicação Cliente Recebendo um Vídeo por RTP 
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Endereço IPv4 ou IPv6 

Apesar de vários testes terem sido efetuados com sucesso, partindo de servidores e clientes com 

o mesmo sistema operacional e em sistemas diferentes, a implementação do R'I'P baseada em 

11)v4 não pode ser adaptada ao protocolo IPvó, sendo necessário a implementação de outra 

aplicação, mostrada no próximo tópico. 

5.4 - A Aplicação Cliente/Servidor lPv4/IPv6 

5.4.1 - Visão Geral da Aplicação 

A transmissão dos quadros com .,ve/f TPv4/lPv6 foi desenvolvida em conjunto com outro 

pesquisador, Luciano Martins (Martins, 2001). Uma visão geral da aplicação será apresentada, 

mostrando suas funcionalidades atuais. 

No molricmno que o código é compilado, deve ser escolhido o compilador Çin/a para I11v4 oU/»9 

para 1 Pv6) e a porta pela qual a transmissão será efetuada OU recebida. Durante a execução do 

servidor, nio é possível realizar a troca de protocolo e nem a troca da porta de comunicação. A 

tela da aplicação do cliente é mostrada na Figura 5-4 

/ Porta 

Coectar 

s(,r 

Caixa de Texto para Status 	\ Área de Exibição 

da Transmissão 	 do Video 

Figura 5-4: Tela do Cliente da Aplicação com Suporte IPv4/IPv6 
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Liscolhido o protocolo e compilado o código do servidor, este último passa a ser interpretado 

pela máquina virtual Java. Determina-se, então, a porta de escuta coma qual o ivcké'/do cliente irá 

SC comunicar e o tamanho máximo do pacote a ser transmitido. lscolhidos os parâmetros, O 

servidor é inicializado, e passa a escutar a rede até (JUC um cliente notifique que está apto a 

receber um vídeo. 

Da mesma forma que o protocolo é escolhido no servidor, deve ser realizada a escolha no cliente 

IamI)cun, quando o código é compilado. Ao) ser iniciado, o cliente deve informar o endereço IP 

do servidor e a porta de envio de sinal. 

Quando o servidor recebe a comunicação do cliente (através de um .rok/TCP), ele cria uma 

thread de controle específica para aquele cliente. O tbaddc controle envia uma lista de vídeos 

disponíveis ao cliente, para que ele escolha qual vídeo quer receber. Além do nome do vídeo, 

(aml)cil'I consta da lista o .r/iíiií de transmissão ("não executando" e "executando"). Numa 

situação inicial, o servidor irá possuir vídeos apenas no .ofa/ii "não executando". 

() cliente envia seu pedido à I&adde controle do servidor; se o vídeo não estiver sendo 

executado tio) momento, o servidor cria urna thrcad geradora de quadros individuais (que 

tm(iIii.a o controle implementado com IMP) e urna thrcad emissora, que passa a transmitir o 

vídeo por um endereço J//,fítka.rt específico. Como o endereço é de JI//i/ zr/ik apenas pacotes 

t'DP são transmitidos, o que gerou uma série de problemas discutidos na seção 5.4.3 

Problemáticas no Envio e Recebimento dos Datagramas. Ao mesmo tempo que o servidor 

cria sua //',:'idenussora, o cliente cria urna thrcad receptora, que passa a receber os pacotes 

l)P e i exibir o vídeo. 

Se outro cliente realizar um pedido de um vídeo que já estiver sendo executado, ele também deve 

criar sua %hróad receptora, mas passa a receber os pacotes vídeo de uma thad emissora do 

servidor, criada previamente. Assim que a thtdcmissora terminar de exibir o vídeo, ela destruirá 

sua //,nwdcrnissora. Os clientes também destroem sua /óii'adrcceptora assim que terminam de 

exibir seus vídeos. A Figura 5 mostra o esquema das Mm-dr de um servidor, transmitindo o 

mesmo vídeo a dois clientes. Vale ressaltar que o "cliente 2" começa a receber imagens do 
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momento corrente do vídeo que estiver sendo transmitido para o "cliente 1" ( iJ/i~ajii»í e não 

imagens do inicio do vídeo. 

Servidor 

esruta 

ioiilio1e 
contiole 

Finissor Gerador 
Yi(IeO 	 grupo 1 

conecta 	 conecta 
Receptor 

	

Video 	 Receptor 
Vuleo 

Cliente 1 	 Cliente 2 

Figura 5-5: Thrcads do Servidor e de dois Clientes Recebendo o Mesmo Vídeo 

5.4.2 - Thread Gerador de Quadros 

A thread geradora de quadros utiliza a API JMF para converter os tipos de vídco mais 

conhecidos em uma seqüência de imagens. Posteriormente, essas imagens são transformadas cm 

3 (três) matrizes numéricas na representação RGB (l?eí, Gn?e,, B/i,e. Apesar do modelo de cores 

de imagens da linguagem Java utilizar a rcprcscntaçào AR(;B (A -,401)&), que pode determinar 

rransparência, apenas os três canais de cores são utilizados. 

Cada urna das matrizes, necessita de 1 1 y* para represcotar cada pixel. Assim, SO 24 bits para 

cada pixel. A rei-)resent,,içào cm memória é um a/7wj'do tipo i'i4 corno mostra a Figura 5-6 
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24 bits 

   

A R 

   

8 	8 	8 	8 
Figura 5-6: Representação em bus de um intda Liguaguem Java 

Para Iransmitir os dados, cada canal foi separado cm um amydo tipo 6y/e (rcprcsentaço de 8 

bits). Contudo, em geral, um quadro do vídeo descomprimido é muito grande para ser 

transmitido em apenas um datagrama. Como exemplo, um vídeo que tenha resolução por quadro 

de 240 x 160 pixcis, tem no total 112,5 Kb. Se forem utilizados pacotes de 48 Kb, serão 

necessários 3 (três) datagramas. Recalculando o tamanho de cada datagrama, dividi-se 112,5 P0t 

3, o que resultaria em datagrarnas de 37,5 Kb. 

Os seguintes cálculos foram usados para a divisão de um quadro para gerar datagramas com 

pí/y/rh/!/de tamanhos iguais a serem transmitidos: 

Largura x Altura x Bytcs_por_pixel (3) 
= 	Número de Divisões 

Tamanho Máximo do Payioad 

Largura x Altura x Bytesporpixel (3) 
Tamanho do Payload 

Número de Divisões 

5.4.3 - Problemáticas no Envio e Recebimento dos Datagramas 

Para minimizar o processamento do servidor no envio dos pacotes que compõe um quadro, um 

pré-processamento foi programado. Foi elaborado um arquivo (de extensão ".11") contendo os 

quadros dcscoinpactados e divididos. 

.\kn de conter os quadros divididos, antes dos dados de cada datagrama foram colocadas duas 

informações adicionais: o número do quadro (fr) e o número do datagrama transmitido (pc, 

ambos de 4 bytes. 
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Estes dois dados auxiliaram na reconstrução dos quadros para exibição, pois os roc,ets ,,i/&a.çt 

trabalham Com o protocolo UDP. Utilizando este protocolo, existe o risco de pacotes se 

perderem ou chegarem fora de ordem, sem que O servidor tenha conhecimento do ocorrido. A 

Figura 5-7 mostra um quadro reconstruído corretamente e um quadro reconstruído com pacotes 

tora de ordem. 

Pacotes em Ordem Normal 	 Pacotes Desordenados 
Figura 5-7: Quadros Remontados com Pacotes UI)P 

Mesmo minimizando o tempo de transmissão dos pacotes, o processo do servidor que envia os 

quadros tem outros problemas para ser executado cm tempo real: 

• O primeiro deles está no tempo de acesso ao dispositivo de armazenamento onde se 

encontra o arquivo ".11", seja dc em disco ou memória, e no posterior processamento 

para envio dos pacotes através do .aikciUDP; 

• O segundo, está relacionado ao tempo no qual o vídeo foi elaborado, que deve ser 

mantido no cliente. 

importante ressaltar que esse controle de tempo é feito exclusivamente pelo servidor. 

Como o envio dos pacotes se encontra dentro de um /o?», após realizar a leitura do pacote a ser 

transmitido e encaminhá-lo ao .rokei é feito um cálculo, que indicará se o Jogt precisa ser efetuado 

com menor velocidade, mais rapidamente ou está sendo realizado no tempo ideal. 

.\ liivagcm Java, utilizada para elaboração do software, é interpretada por máquinas virtuais. As 

máquinas virtuais (das versões jdkl.2.2 e jdkl.3) para Windows (98/NT), apresentam 

desempenhos muito melhores que as máquinas virtuais para Linux (Red Hat 6.2). Nas 

transniissõcs efetuadas, os dois casos de ajuste de tempo (de espeta dentro do loqp de transmissão 

ou de avanço dos quadros para envio) foram encontrados, devido à diferença de desempenho das 

I)1ác]lu1UaS virtuais. 
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Para realizar o cálculo, é necessário saber o tempo de geração do vídeo e o número total de 

quadros a serem exibidos. Dividindo o tempo de geração (em segundos) pelo total de quadros, 

()l)tClfl-SC O número de quadros por segundo de exibição do vídeo, como é mostrado a seguir: 

Tempo total do Vídeo (em segundos) 
Quadros por segundo 

Total de Quadros 

Sabendo (lt111101;  quadros 1)odc11 ser exibidos cm um segundo, pode-se também calcular se 

liaverí espera no 	ou avanço nos quadros: 

1000 
- Processamento (ms)* = Tempo de Ajuste (ins) 

Número de Divisões x Quadros por segundo 

'O tC1fl)o) de Processamento (cm milisscgundos) indica o tempo de acesso ao dispositivo de 

arinazcllamcnto do vídeo somado ao tempo de processamento para transmissão através do .rae4e/ 

1 .ssc tempo varia no decorrer da execução, sendo necessário ser medido dentro do processo. 

Sc o Tempo de Ajuste for maior ou igual a zero, indica que esse será o tempo necessário (em 

milisscgundos) de espera para execução do próximo /aop. Caso o tempo seja menor do que zero, é 

iieccssiria a realização de um novo cálculo, para saber quantos pacotes o servidor terá que 

'pular" para ajustar o tempo de exibição: 

Tempo de Ajuste (ms) x Número de Divisões x Quadros por segundo 

	

 

	

	Número de Pacotes a serem "pulados" 
1000 

(;aso 	Número de Pacotes a serem "pulados" não for um número inteiro, ele deve ser 

arredondado para cima. 

Considerando que o controle de tempo é feito no servidor, o lado do cliente tem apenas que 

remontar o quadro e exibi-lo. Assim que um datagrarna é recebido pelo .rok8t do cliente, é 

identificado a qual quadro cic pertence e o seu número. Enquanto o cliente receber datagramas 

com fragmentos do mesmo quadro, ele armazena esses dados para futura exibição, mas se 
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receber um fragmento de um quadro posterior, dc descarta todos OS fragmentos do quadro 

anterior e começa a reconstrução do novo quadro. 

5.5 - Compactação de Vídeo 

\s matjulnas virtuais Java para Windows apresentam um melhor desempenho se comparadas às 

máquinas virtuais para Linux, sendo que o mesmo código apresentou rendimento diferente nos 

dois sistemas operacionais. Algumas medidas de tempo para exemplificar a diferença de 

desempenho serão apresentadas flO tópico 5.5.6 - Desempenho da Compactação Daub4 - 

LZW nas MV Java em Linux e Windows. Por esses motivos, as medidas de tempo, 

apresentadas a seguir, foram realizadas em urna máquina operando com o sistema operacional 

Windows N1 4.0 (máquina servidora - II7ie/otxe. Para os testes, a imagem padrão utilizada foi 

ienna.gif 

Como um arquivo proprietário estava sendo pré-processado para minimizar o processamento do 

servidor, isto também poderia ser feito com a compactação, possibilitando a utilização de 

algoritmos assimétricos. Com  essa arquitetura, o problema de exibição do vídeo no mesmo 

lciipu em que foi gerado passa para o cliente, pois o tempo de processamento) para 

dcscoiupactar os mv,i.r pode variar conforme a capacidade das máquinas clientes. 

5.5.1 - Compactação JPEG 

O primeiro método analisado foi a compactação JPEG, através de codificadores e 

decoditicadores cm Java, implementados pela .  Sii,izWi'roy.r/cn.r. Foram utilizadas imagens estáticas 

de tamanho diferente (128 x 128p/r= 48 Kb, 256 x 256pivelr= 192 Kb e 512x 512piv 

768 Kb) e com diferentes graus de compactação. Quanto maior a porcentagem de compactação 

(que reflete diretamente na economia da largura de banda utilizada na transmissão, maior foi o 

LCIflO necessário para realizar a dcscompactaçào. Os dados são mostrados na Tabela 5-1 e nas 

Figuras 5-8 e 5-9. 

A imagem referida é padrão da IEEE obtida cm 3 resoluções (128x128, 256x256 e 51 2x5 12) 
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Tabela 5-1: Dados da Compactação JPEG com codificadores da Sun Micros vstem 
Resolução 

da 
Imagem 
(pixcls) 

Tamanho do 
Arquivo 

Descomprimido 
(Kb) 

- Tam. do Arquivo 
Comprimido com 75% 

de qualidade (Kb) 

Tam. do Arquivo 
Comprimido com 
90% de qualidade 

(Kb) 

Tempo de 
Descompressão 

(ms) 

128.\ 	128 18 9 6 100 
256 x 256 192 41 25 360 
512 .\ 512 768 78 47 - 	1460 

ri 

i31 
o 
133 

LI - 

1 	 1 	 1 	 1 	1 	1 	 1 	1 	1 

O 	100 	2110 	3011 	4(1(1 	500 	600 	700 	600 

Tamarihc' do Arquivo (Kh4es) 

Figura 5-8: Gráfico do Tamanho do Arquivo cm Relação ao Tempo de Descompressão 

/ 
800 - 

500 - 
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Figura 5-9: Gráfico de Tamanho do Arquivo Descomprimido em Relação ao Arquivo 
Comprimido 

lm relação ao espaço de armazenamento a ao ganho de largura de banda, os dados mostram um 

signl!icati\'o ganho utilizando compactação. Como exemplo, urna imagem de 256 x 256 pLve/; 

(111C possui 192 Kb, ao ser compactada com 75% de qualidade obteve 86% de compactação (o 

tamanho da imagem compactada foi de 25 Kb). Para outra imagem de 512 x 512 PiXeIr, que 

possuiu 768 Kb, ao ser compactada com 90% de qualidade obteve 94 de compactação (o 

tamanho da imagem compactada foi de 47 Kb). 

.\nalisando a curva mostrada na Figura 5-3, nota-se um comportamento linear Y = A * X + 13, 

onde .\ = 1,89 e B = 3,33). Assim, uma imagem de 640 x 480 pixels, que ocupa 900 Kb, 

demoraria aproximadamente 1705ms para ser descomprimida. Esse tempo impossibilita que o 

vídeo 1055a  exibido a urna taxa de 1 quadro por segundo, mesmo vídeos de baixa resolução, onde 

um quadro descompactado não ocupe mais de 200 Kb corno na resolução 240 x 160). Um vídeo 

para ser exibido cm tempo real não poderia apresentar urna taxa de apresentação de mais de 3 

1uatlms por segundo, o que implica em uma qualidade muito baixa. 

Como o processo de compactaçào JPEG foi efetuado com codificadores e decoficadores, de 

CUjOS códigos não permitia urna análise de desempenho para avaliar cm qual etapa da 

com1)actaçào/dcscompactaçac) o tempo de processamento seria crítico, um método de 

O ) 	j)aCI ação proprietário foi analisado. 
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5.5.2 - Implementação da Transformada Wavelet Daub4 

Inicialmente, foi desenvolvido um software que lê uma imagem (de dimensões 256 x 256p:vdi), 

realiza a transformada, executa sua inversa e grava os dados em um arquivo texto. Esse software 

foi elaborado para que fossem feitas medidas de tempo de execução da transformada. Esse dado 

ti ulil!zad() para comparação no trabalho Arquiteturas para Compressão de Vídeo Baseado 

em Sistemas Reconfiguráveis (Soto, 2000). Contudo, observar a imagem formada pelo 

])r()C(S() das transformadas não era possível, e então foi elaborado outro software, para 

visualização, que lê o arquivo texto e exibe a imagem correspondente. 

(:oI1c) o interesse foi o de utilizar a Daub4 para compactar imagens, o programa inicia] foi 

niodificado para cJUC medidas de compactação fossem efetuadas. Para realizar a compactação da 

matriz da imagem, basta tornar alguns dos elementos da matriz cia transformada (uma matriz de 

mesma dimensào da imagem original - 256 x 256 na implementação) e "zerar" alguns de seus 

elementos. Assim, é possível através de algum dos métodos de codificação (como L'/W,H/Ja/4 

entre outros) diminuir o tamanho do arquivo a ser gravado, visto que boa parte dos números da 

unarriz teria o valor zero. 

Quando a transformada inversa é efetuada sobre a matriz que teve alguns de seus elementos 

"zcrados", ela se apresenta com dados proporcionalmente diferentes ao número de elementos 

que foram "zcrados", sendo esse método considerado com perda (/&J); para calcular essa perda, 

um calculo entre a os elementos da matriz original, chamada de A, e da matriz final, chamada de 

l, foi efetuado. Foi escolhido o método RoiM6w// Jy//ev(RMSE, que é definido como a raiz 

quadrada da somatória do quadrado da diferença entre os elementos da matriz original, CO() 

ilustra a fórmula a seguir. 

RMSE '1 (a - 1) 
)7  

Com o cálculo do RMSE, foi possível verificar qual o número máximo de elementos da matriz da 

transformada que pudessem ser "zerados" sem que nenhuma perda fosse visualmente notada. 

Foi desenvolvido um método para "zcrar" os elementos da matriz transformada, baseado cm 

uma escala logarítmica, cujo algoritmo é mostrado a seguir: 

• Inicialmente, define-se que existe uma escala; 
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• Verifica-sequal o valor máximo obtido na matriz da transformada; 

• Divide-se esse valor por 2 e verifica-sc se esse valor é maior que 2; se não for, o valor da 

escala é incrementado; se for, encerra-se o processo. 

No fiiial do processa, tem-se valores Iara cada urna das escalas e, de acordo com o número de 

escalas a scrcrn "zeradas", todos os valores acima daquela escala são ".erados". 

Para exemplificar o processo, é apresentada, a seguir, sua funcionalidade em uma imagem de 

Lestes do II J J , conforme ilustra a Figura 5-10. 

Figura 5-10: Imagem de Teste do IEEE, 256x256 pixeis em 256 Escalas de Cinza 
(lenna.gif) 

Os dados do arquivo da imagem são os seguintes: 

• Nome do Arquivo: Ienna.gif 

• lamanho do arquivo (cm pixcls): 256 x 256 = 65536 pixels 

• Tipo de arquivo: 8 bits (.myrcd/e— 256 tons de cinza) 

Após a transformada .waeh113aub4 ser efetuada, obteve-se os seguintes dados: 

• Máximo absoluto: 13899.778 

• Numero de Escalas: 14 

A Tabela 5-2 mostra os dados obtidos, "zerando" 9 escalas, sendo: 

• Escala: número de escalas "zeradas"; 
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maiores do que 7, geralmente quando o processo de "zerar" elementos da matriz transformada 

ultrapassa a quinta escala. A Figura 5-12 ilustra esse caso. 

Figura 5-12: Imagem Obtida na Transformação wavelct, com 96,39% de Compressão 
Relativa e RMSE 10,76 

5.5.3 - Medidas de Tempo da Daub4 em Imagens em Escalas de Cinza e 
Coloridas 

Após implementar as transformadas i'ajeh'IDaub4, o próximo passo foi a implementação de um 

software capaz de efetuar medidas de tempo das transformadas. As classes da transformada 

tram implementadas para processar matrizes de ponto flutuante (tipo /&na linguagem Java, 

1UC ()CUpITI 32 /ir). 

Para tentar minimizar o tempo de processamento, uma nova implementação foi feita, utilizando 

matrizes de números inteiros, (tipo i't na linguagem Java) ao invés de matrizes de ponto 

futwtnic. Para essa modificação, os coeficientes da Daub4 foram transformados cm números 

flICifl )S (como se fossem multiplicados por 2` 32) e uma etapa adicional foi implementada, para 

realizar a normalização da matriz final (devido à multiplicação feita para adequação dos 

coeficientes da transformada). Os índices modificados se encontram na Tabela 5-3. 

'tabela 5-3: Coeficientes da Daub4 representados cm Ponto Flutuante e Inteiros 
Coeficiente Valor Ponto Flutuante Valor Inteiro 

(:1) 0.482962 li 
c 0.8365163 2 

0.2241438 5 
c -0.1294095 -3  
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• Valor de corte: valor utilizado para "zerar" os elementos da matriz transformada; 

• Elementos "zerados": número de elementos que passaram a assumir o valor zero; 

• Compressão relativa: razão entre o número de elementos "zerados" e o total de 

elementos da matriz; 

• RMSE: valor do cálculo do RMSE obtido. 

Tabela 5-2: Valores Obtidos no Processamento da Ima2em (lenna. 
Escala Valor de corte Elementos 

Zerados 
Compressão 

Relativa 
RMSE 

1.70 23294 35.54% 0.56 
2 3.39 36845 56.22% 1.26 
3 6.79 47566 72.58% 2.34 
4 13.57 55045 83.99% 4.07 
5 27.15 60154 91.79% 6.81 
6 54.30 63172 96.39% 10.76 
7 108.59 64640 98.63% 15.61 
8 217.18 65172 99.44% 20.64 
9 434.37 65409 99.80% 27.34 

Observando as imagens resultantes desse processo, nota-se que até o corte de escala 5 (RMSF = 

6,81), t() existem perdas visuais muito significativas, Como é mostrado na figura 5-11. 

Figura 5-11: Imagem Obtida na Transformação wavelet, com 91,79% de Compressão 
Relativa e RMSE 6,81 

A primeira conclusão se refere ao valor ideal do RMSE; analisando os testes efetuados nesse 

arquivo e em outros, observou-se que as perdas começam a ser notadas para valores do RMSE 
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Outra implementação adicional foi feita para processar tanto imagens em escalas de cinza como 

imagens coloridas. Para processar imagens em escalas de cinza, a transformada era aplicada em 

urna matriz numérica, mas cm imagens coloridas foi necessário aplicar a transformada cm 

três matrizes numéricas. 

Para processar imagens em escalas de cinza em Java, após a imagem ser lida, ela foi colocada no 

modelo de imagem da linguagem, que consiste em quatro matrizes numéricas tendo 8 	Para 

cada ,ve/ 1 sse modelo ARGI3 Ç40ha Rei! 6>'e// B/,,t já foi apresentado no tópico 5.4.2 - 

Thrcad Gerador de Quadros, na Figura 5-3. 

O único canal nào utilizado foi o de transparência 	Contudo, uma média dos três canais 

restantes foi feita para a obtenção de apenas uma matriz numérica, que representava a imagem 

Com 8 iv'iporpixvt Se uma imagem em escalas de cinza era lida, os três canais RGB eram iguais e 

realizando a média entre os três, era obtida a mesma matriz de qualquer um dos canais. Contudo, 

se urna imagem colorida era lida (possuindo os três canais RGB diferentes), ao realizar a média e 

representar a imagem em apenas um canal, a nova matriz numérica representava a imagem 

colorida em escalas de cinza. 

Para efetuar o processamento de imagens coloridas, cada uni dos três canais foi tratado de forma 

distinia, e a transformada foi aplicada a cada um deles. Utilizando a imagem lcnna.gif, com 

resolução de 256 x 256 pive/ algumas tomadas de tempo foram efetuadas para determinar o 

tempo das transformadas, com pontos flutuantes e inteiros, e em imagens cm escalas de cinza e 

coloridas. Os dados se encontram na Tabela 5-4 e ria Figura 5-13. 

Obsei-vando os dados, percebe-se que o tempo de execução das transformadas que utilizavam 

matrizes de pontos flutuantes é menor do que as matrizes que empregavam inteiros. Realizando 

medidas dentro do código, percebeu-se que o tempo para aplicar a transformada diminuiu. No 

entanio, o processo de normalização das matrizes obtidas acarretou um aumento no tempo total 

do processo. 
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Tabela 5-4: Medidas de Tempo da Daub4 para Imagens em Escalas de Cinza e Coloridas 
Tipo de Matriz(es) Tipo da Imagen N° de Canais 

(Matrizes) 
Tempo de Execução 

(ms) 
1 ,scalas de Cinza 1 297 
Flscalas de Cinza 1 215 

Colorida 3 735 
Colorida 3 532 

lO 	1,5 	2,0 	2,5 	 3.0 

Número de Canais (Matrizes) 

Figura 5-13: Gráfico do Número de Matrizes Processadas em Relação ao Tempo de 
Execução 

5.5.4— Compactação Daub4— LZW 

método de CUIfl)aCtaÇa() proposto é composto dos seguintes passos: 

• I raiisformaçào da imagem cm matrizes numéricas; 

2. Aplicara transformada Daub4 nas matrizes numéricas; 

3. tornar alguns elementos das matrizes transformadas em zeros (isso implica em perda de 

dados e também no grau de colnpactaÇ?lO dos quadros); 

4. Codificar os dados resultantes com o algorllm() 1 .'/.\V (iiio ocorre perda de dados). 
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Para realizar a dcscornpactaçào, o processo inverso é executado, onde o passo 3 não é realizado. 

Para cada um dos 3 canais de dados (RGB), a transformada foi aplicada. A codificaçào LZW foi 

aplicada aos 3 canais CO(> se fossem apenas um. Para todas as imagens processadas, o número 

de elementos "zcrados" foi escolhido com base no cálculo do RMSE 

Com o cálculo do RMSE, foi possível verificar qual o número máximo de elementos da matriz da 

transi )Ltnada que poderiam ser "zerados" sem que nenhuma perda visual fosse notada. A Tabela 

5-5 e Figura 5-14 mostram alguns dos dados obtidos: 

Tabela 5-5: Dados da Descompactaão com a Transformada Wavelet e Codificacão LZW 
Resolução da 

Imagem (pixeis) 
Tamanho do 

Arquivo 
Descomprimido(U) 

Tamanho do 
Arquivo 

Comprimido (Kb) 

Tempo da 
Transformada 

(ms) 

Tempo da 
Codificação LZW 

(ms) 
128 x 128 48 9 250 263 
256 x256 192 23 453 1563 
512x 512 768 92 1094 5006 

a iomada de medidas, verificou-se que o tempo de execução da transformada inversa da 

compacração era inferior ao tempo necessário para a descompactaçào LZW, sendo esse 

algorirmo o responsável direto pelo baixo desempenho da descompactação. 

Para uma imagem de 256 x 256 ive/f, a transformada inversa dura cerca de 453ms, enquanto a 

execuç-.Ão da dcscoinpressào LZW dura cerca de 1 563ms. Se esse método fosse utilizado na 

traflsflhissã() de vídeo, coma resolução proposta, não seria possível o vídco ser exibido a urna taxa 

de um quadro por segundo. 

62 



—•—Tempo da Transformada Wavelet 

• Tempo da Codificaço LZW 

5000 - 

E. 4000 - 

;Ctio - 

uJ 

o 

icoc- 
1- 

  

   

0— 

O 100 200 00 400 500 500 700 800 

Tamanho do Arquivo (Kbytes) 

Figura 5-14: Gráfico do Tamanho do Arquivo em Relação aos Tempos de Execução 

5.5.5— Desempenho da Descompactação JPEG e Daub4 - LZW nas Máquinas 
Virtuais Java em Linux e Windows 

.\o realizar a dcscomprcssào JPEG, que utiliza os codificadores e dccodificadorcs da 

urna significativa diferença pôde ser notada, ao processar a imagem lenna.gil, com 

rCsOhIÇt() de 256 x 256 ft'/r, corno é apresentado na Tabela 5-6. 

Tabela 5-6: Tempo de Execucão da Descompactação jPEG em Windows e Linux 
Qualidade da Imagem Tempo de Execução no 

Windows NT 4.0 (nis) 
Tempo de Execução no 
Linux Red Heat 6.2 (ms) 

75% 515 636 
90% 360 636 

Os tempos mostraram maior diferença na dcscompaciaçào utilizando o método proposto 1)aub4 

- LZ\V, como é mostrado nas Tabelas 5-7 e 5-8. 
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Tabela 5-7: Tempo de Execução da Descompactação Daub4 - LZW no Windows 
Tipo de 

Transformada 
Número de 

Canais 
(Matrizes) 

Tempo de 
Execução da 
Daub4 (ms) 

Tempo de 
Execução do 

LZW (ms) 

Tempo de 
Execução Total 

(ms) 
1 297 1109 1406 
3 532 1781 2313 
3 735 3890 4625 

Tabela 5-8: Tempo de Execução da Descompactação Daub4 - LZW no Linux Rcd Hat 
6.2 

Tipo de 
Transformada 

Número de 
Canais 

(Matrizes) 

Tempo de 
Execução da 
Daub4 (ms) 

Tempo de 
Execução do 
LZW (ms) 

Tempo de 
Execução Total 

(ms) 
1 1128 2528 3656 

íY&,, 3 2664 7460 10124 
111/ 3 3017 15337 18354 

5.5.6 - Medidas de Tempo da Daub4 em Java e C++ 

.\ linguagem Java é uma linguagem interpretada, e por isso alguns programas feitos em linguagens 

compiladas (como C++), tendem a ter um desempenho melhor em tempo de execução. Como o 

melhor tempo com a linguagem Java foi o tempo no processamento de uma imagem em escalas 

de cinza Com matrizes de ponto flutuante (215ms), isso permitiria que um vídeo de 256 x 256 

losse exibido a urna taxa máxima de 4 quadros por segundo. Corno esse tempo se 

encontrava muito aquém do ideal, medidas de tempo de execução das transformadas JJ/a/Je/815 

1)aub 4 foram efetuadas na linguagem C++ para verificar a diferença de desempenho. 

Foram implementadas, com certa facilidade, as transformadas que operam com matrizes de 

números inteiros e de pontos flutuantes, devido às semelhanças entre a linguagem Java e a 

linguagem C++ (ambas orientadas a objetos). As medidas de tempo encontram-se na Tabela 5-

9. 

Tabela 5-9: Tempo de Execução de uma Transformada Wavelet Daub4 em Sistemas 
Oneracionais Diferentes 

Tipo de Transformada - 	Linguagem Tempo de Execução (ms) 
bil Java 297 

/70a1 }ava 215 
h'lt C++ 117 

C++ 141 
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5.6 - Considerações Finais 

O principal objetivo do desenvolvimento das aplicações desse trabalho foi o estudo da 

transiiissào de quadros comprimidos de vídeo com técnicas de 	, c sua descompressão 

e exibição cm tempo real, sendo necessários cálculos para a transmissão de quadros pelo servidor 

de vídeo, utilizando os protocolos I1)v4 c IPv6 c medidas de tempo de processamento de 

descoi'nprcssào de quadro individuais de vídeo. 

No capítulo 7, serão abordadas as conclusões sobre o trabalho aqui reportado, sobre os 

resultados obtidos, as contribuições do trabalho e possíveis trabalhos futuros. 
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Capítulo 

6 
Conclusões e Trabalhos Futuros 

Com as novas tecnologias de redes, protocolos, técnicas de transmissão de dados e padrões de 

compí-cssào, as transmissões de vídeo tendem a ser tornar cada vez mais comuns. Como a 

economia da largura de banda é necessária para que a distribuição do vídeo seja efetiva, são 

necessários estudos da problemática envolvida em aplicações cliente/ servidor com suporte a 

e de padrões de compressões. 

.\s técnicas de ,,,,,/t,'i/»,', juntamente com o protocolo TPv6 em aplicações desenvolvidas cm 

lava com o pacote Jipsy, possuem melhor desempenho quando comparadas ao mesmo cenário 

utilizando o protocolo IPv4 (Martins, 2001). Aplicações que utilizem tecnologias gratuitas e que 

possuam suporte a 	com IPv4/lPv6, trazem novas perspectivas para a distribuição de 

vídeo. 

Os padrões de compressão tendem a manter a qualidade do vídeo e aumentar a taxa de 

compressão de dados. As transformadas J'ar'e/8/stendem a substituir as transformadas de cossenos 

nos padrões de compactaçào, como vêm ocorrendo atualmente em diversos padrões. 

.\s principais contribuições deste trabalho foram os cálculos apresentados para implementação de 

1licmçôcs cliente/servidor para transmissão de vídeo com suporte a 	e as medidas 

comparativas entre os métodos de compressão MJPEG e com transformadas jpaz'e/e/s com 

codificação LZW. Além disso, o desenvolvimento deste trabalho proporcionou diversos 

benefícios tanto para o grupo InterMídia quanto para o ICMC - USP, quanto para pesquisadores 

implcn)cn(adorcs de tecnologias de rede e de aplicações com vídeos. As pesquisas do grupo 

InterMidia têm como foco algumas tecnologias multimídias, e alguns trabalhos visam padrões 
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corno MPl-G-4, MPEG-7 e MPEG-21. A implementação dos servidores de vídeo, desenvolvida 

neste trabalho, poderá servir como base para implementações reais e testes, usando tais padrões. 

Para implementadores e pesquisadores de tecnologias de rede, este trabalho proporciona um 

beneficio no que diz respeito aos estudos e testes realizados com o Linux, Java e jipsy. Tais 

tecnologias são distribuídas gratuitamente, o que facilita o desenvolvimento e pesquisa por 

diversas instituições. 

lstc t ral)alho infere sobre dois focos diferentes de pesquisa: transmissão e compressão de vídeo. 

Sendo assim, medidas e melhorias de eficiência nestes tópicos são interessantes, visto que o 

desempenho de um sistema rnultimídia não depende apenas de um dos focos separadamente, 

mas sim, da interação entre esses dois focos. 

.\ revisão bibliográfica desta dissertação oferece referências importantes para todos que se 

interessem por esta área. Além das contribuições citadas, outras propostas informais, porém 

interessantes, surgiram no decorrer do desenvolvimento deste trabalho, e estão sendo avaliadas 

internamente ao grupo InterMídia. 

6.1 — Análise dos Resultados Obtidos e Propostas Para Trabalhos 
Futuros 

6.1.1 - Aplicações Cliente/Servidor de Transmissão Multicastingde Vídeo 

.\ aplicação cliente/ servidor com suporte JPv4/RTP, implementada inicialmente e baseada na 

\PI I MF, serviu como base de modelagem para a hiplementaçào da outra aplicação (com 

suporte IPv4/IPv6), além de trazer a tecnologia de controle de quadros individuais de um vídeo. 

•\pcsir das tentativas de adequação desta aplicação ao protocolo IPv6 com Jipsy não 

apresentarem resultados satisfatórios, sugere-se que novos pacotes de suporte a IPv6 e à Java 

sejam testados para a viabilização de transmissões IPv6 com a API JMF, em virtude dos recursos 

proporcionados pela API. 

Em relação à aplicaçào cliente/servidor com suporte a I11v4/I1'v6, a implementação da 1/ad 

transmissora de vídeo pode ser melhorada. Urna das melhorias pode ser feita no controle do 

remp de exibição do vídeo. () controle apresentado determina o tempo de espera dentro do loop 
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OU O número de pacotes a serem "pulados". Ao invés de controlar quantos pacotes seriam 

"pulados", o controle levaria cm consideração o quadro sendo exibido, permitindo que não se 

transmita pacotes cp.tc não serào remontados. 

Para a implementação do cliente (sendo que os ihiaar são compactados), é necessário que as 

máquinas virtuais Java apresentem desempenho ao menos similar ao das máquinas virtuais para 

Wind )WS, ou que a linguagem seja substituída por outra de maior eficiência. Medidas feitas com a 

linguagem C++, para eXeCUÇãO das transformadas /iafieJat cm Linux, apresentaram um 

desempenho superior em relação a linguagem Java. Por esse motivo, a linguagem C++ é sugerida 

para implementações do cliente. 

Outro modo de melhorar o desempenho da aplicação, é a inclusão de um Avjjirrio software 

cliente, permitindo que quadros possam ser acumulados para posterior exibição. Para sua 

impktnentaçào, seriam necessários 3 (três) novas //adc uma produtora, uma consumidora e 

urna //'irm'/dc exibição, além da realização de cálculos de tempo de envio de pacotes do servidor 

para que a nova arquitetura pudesse realizar o armazenamento em bii//r, de modo eficiente. 

6.1.2 - Compressão e Descompressão de Vídeo 

Os tempos de descompressão, obtidos na dcscompactaçào dos quadros com os codificadores 

PEG, se mostraram lineares, mas muito aquém do ideal para transmissão de vídco com taxas de 

exibição de quadros superiores a 25 quadros por segundo (taxa mínima para transmissões com 

qualidade de vídeo para 'IV, por exemplo). Para a taxa de 25 quadros por segundo, o tempo para 

descumupactação teria de ser de 40 milissegundos por quadro, e para a compactaçàoJPEG apenas 

quadros com tamanho máximo de 19 Kbytcs, o que implica a resolução de aproximadamente 81 

x 81 ,pi'/r. Se taxas mais baixas de exibição fossem requeridas, como 15 quadros por segundo, o 

tempo de descompactação seria de 66 milissegundos, o que acarretaria cm resolução de 106 x 106 

it 	solução, aconselha-se a utilização de codificadores mais eficientes na linguagemJava 

OU a iiiiplcmentaçao em linguagens cm que o tempo de processamento seja inferior. 

No Caso da compactação com transformadas ,i'avIe/se codificação LZW, obteve-se tempos muito 

superiores ao da compactação JPEG. Analisando apenas o tempo das transformadas, observou-

se urna evolução linear, enquanto o comportamento do tempo da transformada apresentou-se 
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não-imear, crescendo de modo a comprometer muito o desempenho da compactação. Para obter 

melhores resultados, algumas alternativas podem ser relatadas: 

• Escolha de uma nova transformada: a escolha da Daub4 foi feita em irtude da 

facilidade de implementação, mas um estudo minucioso pode ser feito buscando 

transformadas /'az'e/i.r mais rápidas, mas que também apresentem tempo de execução 

linear cm relação ao tamanho do arquivo sendo processado; 

• Novo método de codificação: A codificação LZW é um algoritrno que obtém ótimos 

resultados cm termos de compressão; contudo, sua implementação se mostrou complexa, 

seu tempo de execução, comprometedor. Um método de codificação com execução 

mais rápida (mesmo com ganhos menores) e com evolução linear é requerido; 

• Novo modelo de cores: O modelo de decomposição das matrizes de uma imagem em 

Java é o padrão RGB, e este modelo foi utilizado para proccssamcnto de imagens 

coloridas utilizando a transformaria Daub4. Assim, para cada imagem colorida, três 

matrizes foram processadas. Se o modelo YUV, que decompõe uma imagem colorida em 

duas matrizes (de crominância e luminância), fosse utilizado, o processamento de uma 

imagem colorida teria um ganho considerável. Além disso, com o modelo YUV seria 

possível analisar o espectro de freqüências cm que o olho humano não é sensível e 

realizar a quantização das matrizes, aumentando o grau de compressão sem perda sensível 

ao olho humano. 

6.2 - Contribuições em Trabalhos do Grupo InterMídia 

6.2.1 - Transmissão de Vídeo Usando IPv6 e Multicasting em Redes de Alto 
Desempenho (Martins, 2000) 

liste iíabalho teve como objetivo a configuração de uma infra-estrutura de rede que suporte 

i#/iiiis/»g de pacotes e o protocolo I1:1v6. Para a realização de medidas de performance da rede, 

uma ;tplicaçao cliente/servidor foi avaliada, e a comunicação por .rokm 11:1v4/lPv6 dessa 

aplicação foi desenvolvida cm conjunto com o pesquisador Luciano Martins. Detalhes desta 

implementação foram mostrados no capítulo 5, no tópico 5.4 —A Aplicação Cliente/Servidor 
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com Suporte IPv4/IPv6. O iadgerador de quadros e os cálculos e implementação para 

eirnssao de pacotes pelo servidor foram algumas das contribuições para esse trabalho. 

6.2.2 - Arquiteturas para Compressão de Vídeo Baseado em Sistemas 
Reconfiguráveis (Soto, 2000) 

Lstc trabalho Consistiu da avaliação de arquitetura e técnicas de compressão de imagens voltadas 

à implementação cm sistemas reconfiguráveis (FPGA. A contribuição para esse trabalho foi 

reterente ao processo de Compactação de imagens utilizando transformadas n'ii,ieIe/i cm especial a 

transiormada Daubechies 4, sendo algumas implcmcntaçõcs de transformadas ;h'/.rcm Java 

realizadas pelo autor do presente trabalho. Detalhes das implementações feitas com este tipo de 

transformada foram mostrados no capítulo 5, no tópico 5.5 - Compactação de Vídeo. 

6.2.3 - Projeto de Sistema de Sincronização de Streams de Vídeo para Serviço 
Multicast (Silva, 2000) 

Este trabalho propôs uma modelagem em UML (UtqjiedModeíb»g L.d/gh' de um sistema de 

iraiismissào de vídeo sincronizado usando ,,I#I/afI»'. Além da técnica de //////asl', uma das 

iccnologias estudadas cm conjunto para uma futura implementação foi a AP1 JMl, que 

postrtrt'iitc foi utilizada no presente trabalho. 

6.2.4 - Sobre a Implementação e Avaliação de Técnicas de Codificação e 
Distribuição de Vídeo Baseadas em Conteúdo (Goulart, 2000) 

Nesse trabalho cm andamento, estudos exploratórios na área de integração e interação de mídias 

iêin sido efetuados, com ênfase cm padrões de cornpactaçào. A contribuição para este trabalho 

fui o servidor ele vídeo implcmcntado, que poderá servir como base para uma futura versão na 

qual seja possível realizar a transmissão de .riisz.wrMPEc;-4. 
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Apêndice - Glossário de Siglas 

API 	App&aioi Prograiitirng Iiilfa 

ARGB 	46, Reai &ee#, BJii 

ARP 	A&w RroIi,tiw Pro%,,I 

AWT 	..4,'iiwd I)i.'idon' Too/Á// 

BUS 	/3rOfldr/ U,,kmm',i .fm'er 

DAUB4 	 4 

DC 	120.11u111e111O de Ca#ip:ihieíiú 

DCT 	t),.i/ (cJ'/ 7w/fa/frJ 

DVMRP 	Dà/a,ie 1 'e/orJl'I;f1haf/ Roii/mg Praií 

DWT 	J)ircrti 1l"ap.'Jt/ wg/or,,i 

FDDI 	h/r I)irtrjbj,/edl)a/a J,i/erfie 

FFT 1zrIh,,inqr /útw 

FPGA 	F./dPrgiwiitmibh' Ga/eayAtrqy 

FPS 	FatperJviid 

Gbps 	G'aiWIporiegiüzá 

GUI 	Graphk Unrr fn/e/zie 

II DTV 	J-IJ.',5 	TV 

ICMC 	 de C/6)uia'í Mamimi12a. e de Cvipiitaçio 

IEEE 	I/If/////tt o/lfíee w/i,,u/T7eítnmh: E,,','ee,:r 

IETF 	Iu,'dwe/ I7'/ee/i/ 7'sk I?,n'e 

IGMP 	Ii/e,wei Cro/IA  i1íaiiage'tie,i/ P.'WooI 

lOS 	li/ler 2/'ofxig Opeii/»g 
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IP ou 1 Pv4 	1#imiei Proíoco/i'e,Jo 4 

	

1 Png 	Ii;iwtii ProiocoIni'e,wai,m 

	

IPv6 	Ii,tmieiProioo/erido 6 

	

IPX 	Jyu/e4l)o, Pake/Jdaiige 

ITU-T 	J,,Ie,wa/,rna/ jWeço,,,,w,rn/çai/o,, Ut,io,i 7coi ,,úiii,i,, Sfalldard:gzi;m ieiar 

	

JDK 	IA V-4 Dae/gÕtieiiKü 

	

JIPSY 	IA VA IPi'ersia,, SsreadY 

	

JMF 	IA PA M8dlq Fpi,#ieork 

	

JPEG 	Jo»i/ pUli, r Expen,  GtwØ 

JPEG 2000 	Jo,»! Pic/iin' -1. --xAwY 6n#p oeirdo 2000 

	

LZW 	Leiloel,Z'»e 11'b'k/ 

MARS  

MB ON E 	Mii/tiçaí/ hti/o,,e 

	

Mbps 	JWti/?ior fqJ/I/Jn2 

	

MCS 	Mii11 iii J.wer 

MJPEG 	Moti,iJoiiitPimsn Ixpen' &oiiJ 

MO SPF 	M,diieasi Opes; ShotesiI'aih ]ri 

MPEG 	Moi/o,, P/çi,irg /en 

MPEG -1 	Mal/ai, J%i,ir E,z>eri Grg#p s'ô'rido 1 

MPEG -2 	Moi/au Pzrlime E.póit Gnz) oerido 2 

MPEG-4 	Moiiui Pzd,,re E.»tri GroHp 'eu:rio 4 

MPEG-7 	Moii,,, PmIlme H'peur GrouØ u'eixóo 7 

MPEG-21 	Moi/a,, PúJ#re 	Groiip ,'e,:r'iú 21 

MROUT1R 	M,f//1r/ Ra,,iep 
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