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1. Título  

Aplicações Avançadas de Visualização Remota - Camada de Distribuição de 

Conteúdo 

 

2. Coordenação 

Nome do coordenador: Guido Lemos de Souza Filho 

Instituição: LAVID/UFPB  

Contatos: guido@lavid.ufpb.br (83) 3216 7093 Opção 3  

 

3. Resumo 

O objetivo deste trabalho é a realização de um estudo de viabilidade de serviços de 

armazenamento e distribuição de conteúdo visual de ultra-alta resolução que possa 

ser usado no suporte de aplicações avançadas de visualização remota como cinema 

digital 2k e 4k, com ou sem estereoscopia, artes digitais, telemedicina, telepresença, 

dentre outras. Partindo do levantamento do estado da arte e do estado da prática do 

segmento, serão identificados os padrões e tendências internacionais bem como as 

tecnologias atuais aplicáveis, seus fornecedores e custos. Serão levantados os 

requisitos mínimos e recomendados para aplicações de visualização remota e 

analisados diversos cenários de uso das tecnologias identificadas para atendimento de 

tais requisitos na distribuição de conteúdo tanto sob demanda quanto em tempo real. 

Uma atenção especial também será dada na identificação de tecnologias alternativas 

de distribuição de forma a permitir que soluções compatíveis com o contexto nacional, 

que equilibrem custos e recursos, possam ser propostas para implantação em larga 

escala. Os resultados serão consolidados na forma do estabelecimento de requisitos e 

recomendações de tecnologias. 

 

4. Introdução 

Segundo o DCI [01], avanços tecnológicos significativos ocorreram nos últimos anos e 

elevaram a produção e exibição digital a níveis nunca antes imagináveis. Esses 

avanços tecnológicos incluem a introdução de: scanners de alta resolução, 

compressão de imagens digitais, armazenamento de dados em redes em alta 

velocidade e projeção digital avançada. A combinação dessas tecnologias define a 

infraestrutura base para aplicações que demandam esquemas de visualização 

avançados, ou seja, manipulação de dados visuais nas mais altas resoluções 

permitidas pelo estado da arte em tecnologias de captura, distribuição e exibição de 



imagens em movimento. Dentre as aplicações viabilizadas destaca-se o "Cinema 

Digital". Os avanços na tecnologia têm criado uma grande discussão e confusão em 

torno da definição de níveis de qualidade, especificações do sistema, e os padrões de 

engenharia necessários à implementação de um abrangente sistema de visualização 

avançada. 

 

5. Sumário Executivo 

Esse trabalho propõe estudar as principais tecnologias que apóiem o desenvolvimento 

de uma solução de baixo custo para distribuição de conteúdo com resolução 

compatível com os padrões para Cinema Digital 2k e 4k, com ou sem estereoscopia. 

Com base em informações que possam ser coletadas de soluções proprietárias (ex. 

Zartar da Zaxel [02]) e ferramentas de código aberto para geração de Digital Cinema 

Packages (DCP) para o uso em Cinema Digital, tais como, OpenDCP [03] e 

Opencinematools [04], serão realizadas pesquisas que irão auxiliar no levantamento 

de requisitos para determinação da viabilidade do desenvolvimento de um ambiente 

de distribuição de baixo custo que preencha as especificações da DCI, JPEG2000 

[05], e em conformidade com o padrão de vídeo do Sistema Brasileiro de TV Digital 

(SBTVD), H.264/MPEG-4 Part 10 ou AVC (Advanced Video Coding) [04]. 

Com a finalização desse estudo espera-se obter o máximo de informações possíveis 

para subsidiar o futuro desenvolvimento de um ambiente de distribuição de conteúdo 

de vídeo com resolução compatível com as usadas em Cinema Digital, que define o 

estado da arte para captação, distribuição e visualização de conteúdo audiovisual. 

 

6. Objetivo Geral 

Estudar e levantar requisitos necessários para o desenvolvimento de um serviço 

experimental de distribuição de conteúdo audiovisual sob demanda ou ao vivo para 

aplicações com resoluções similares as utilizadas em Cinema Digital. Tal serviço 

deverá fazer uso de uma infraestrutura de distribuição que combina circuitos 

dedicados fim-a-fim com rede baseada em comutação de pacotes IP. 

 

7. Objetivos Específicos 

Os objetivos desse trabalho são: 

 Realizar um levantamento e estudo das tecnologias atuais aplicadas a 

distribuição de conteúdo audiovisual com resolução compatível com as 

utilizadas em Cinema Digital; 



 Análise de produtos, serviços e soluções existentes aplicadas a distribuição de 

conteúdo audiovisual com resolução compatível com as utilizadas em Cinema 

Digital; 

 Criação de um ambiente de testes para levantamento dos requisitos do serviço 

de distribuição de baixo custo para conteúdo audiovisual com resolução 

compatível com as utilizadas em Cinema Digital; 

 Definição de uma arquitetura para o serviço proposto, incluindo os 

componentes de integração com as camadas de captura e exibição de 

conteúdo 2k e 4k de conteúdo audiovisual com resolução compatível com as 

utilizadas em Cinema Digital. 

 

8. Identificação de Público Alvo 

O público alvo do serviço ora proposto será a comunidade formada pelos usuários de 

conteúdo audiovisual com resolução compatível com as utilizadas em Cinema Digital, 

por exemplo, usuários de salas de visualização avançada e salas cinemas que podem 

ser instaladas em cineclubes, cinematecas e pontões de cultura, alguns localizados 

em universidades. Com a infraestrutura distribuição montada, os produtores de 

conteúdo terão a oportunidade de criar e disponibilizar seus conteúdos audiovisuais 

para compartilhamento e exibição em salas equipadas com projetores de alta definição 

(2k e 4k). Tendo em vista que essa estratégia de distribuição permite transmitir 

conteúdos de Cinema Digital de alta definição em regiões afastadas dos grandes 

centros, ele amplia os horizontes da disseminação da cultura, preferencialmente 

produzida no Brasil. 

 

9. Ambiente de Teste 

Com base no estudo e análise de produtos, serviços e soluções existentes para 

manipulação de conteúdo audiovisual com resolução compatível com as utilizadas em 

Cinema Digital 2k e 4k, são propostos cenários que viabilizem o estabelecimento de 

requisitos para o desenvolvimento de um serviço de distribuição de conteúdo 

audiovisual. Esses cenários devem ser compostos pelos seguintes pontos: 

 Aquisição das mídias 2k e 4k (Captura), com ou sem codificação; 

 Envio das mídias através de redes de altíssima velocidade ponto-a-ponto (fibra 

óptica, 10 Gigabit Ethernet ou superior); 

 Armazenamento das mídias em máquinas de alto desempenho, com suporte 

as tecnologias de armazenamento SSD ou SATA III; 

 Decodificação e exibição de conteúdo audiovisual 2k e 4k. 



É importante esclarecer a dependência que há do ambiente de teste de distribuição 

em relação aos equipamentos de “Captura” e “Exibição”, pois não há com realizar 

testes de transmissão ao vivo sem o acesso aos mesmos. 

Descreve-se a seguir 6 cenários possíveis para o ambiente de testes. Nestes cenários 

deve-se levar em consideração a manipulação de mídias com ou sem compressão, 

em tempo real ou sob demanda.   

O primeiro cenário, Figura 1, é dividido logicamente em três componentes distintos. O 

primeiro componente, “Captura”, é composto por uma câmera que possibilita a 

aquisição de vídeo 4k, um “Encoder” com interfaces externas HD-SDI e uma placa 

interna que fica alojada em um PC de alto desempenho com barramentos de alta 

velocidade (ex. SATA III e PCI Express 16x) e interface de rede Gigabit Ethernet 

ligada ao segundo componente, que é responsável pelo armazenamento e distribuição 

dos vídeos. Essa distribuição pode ser realizada em tempo real, a partir da captura 

com uma câmera ou de um Storage. O terceiro componente fica responsável pelo 

processamento para exibição final do vídeo, sendo composto por um PC de alto 

desempenho, com as mesmas descrições do PC do componente 1, porém este 

funciona como um Decoder, já que possui uma placa acoplada com essa função, 

ligado a um Monitor ou um Projetor com suporte a exibição 4k. 

 

Figura 1 - Cenário com transmissão com compressão em tempo real. 

O segundo cenário, Figura 2, segue as mesmas especificações do cenário 1, porém 

com o vídeo capturado e transmitido sem compressão e os PCs e o Storage com 

placas 10 Gigabit Ethernet ligados a um Switch 10GE. 



 

Figura 2 - Cenário com transmissão sem compressão. 

O terceiro cenário, Figura 3, difere do cenário 1 em relação a estrutura do ponto de  

exibição, já que o mesmo faz uso de duas placas com saídas HD-SDI 2k para 

formação de uma única imagem 4k. 

 

Figura 3 - Cenário com compressão e com duas placas com saídas HD-SDI 2K. 

O quarto cenário, Figura 4, segue as mesmas especificações do cenário 3, porém com 

o vídeo capturado e transmitido sem compressão e os PCs e o Storage com placas 10 

Gigabit Ethernet ligados a um Switch 10GE. 



 

Figura 4 - Cenário sem compressão e com duas placas com saídas HD-SDI 2K. 

O quinto cenário, Figura 5, faz uso de três placas integradas em uma solução baseada 

em GPU (Graphics Processing Unit, ou Unidade de Processamento Gráfico), chamada 

Quadro Digital Video Pipeline (DVP), para aquisição, processamento e entrega de 

vídeo em alta definição de até 2k para cada solução. 

 

Figura 5 - Cenário com compressão usando a solução DVP. 



O sexto cenário, Figura 6, segue as mesmas especificações do cenário 5, porém com 

o vídeo capturado e transmitido sem compressão e os PCs e o Storage com placas 10 

Gigabit Ethernet ligados a um Switch 10GE. 

 

Figura 6 - Cenário sem compressão usando a solução DVP. 

 
10. Especificação de Equipamentos 

Nossa recomendação é adquirir os equipamentos necessários para montar um 

ambiente de testes proposto no sexto cenário (Figura 6), pois, em nossa opinião, a 

melhor relação custo benefício é a encontrada nesta configuração. 

 

 

HARDWARE DESCRIÇÃO QUANTIDADE PREÇO (UNI) TOTAL 

Storage 

NX3000, Quad 

Core Intel Xeon 

E5620, 2.40GHz, 

6GB Mem, 

H700i, Optimal 

1 $7,603.00 $7,603.00 

Switch 

Cisco Catalyst 

6500 Series 4-

Port 10 Gigabit 

Ethernet 

Module 

1 $5,780.00 $5,780.00 



DVP 

NVIDIA - PNY 

VCQFX4800SDI-

PCIE-PB 

Quadro FX 4800 

SDI 

Workstation 

2 $5,899.99 $11,799,98 

PC 

Processador 

Intel Core i7 

Extreme Edition 

980X 3.33GHz 

12MB 1366 Six 

Core Box, etc   

2 $6,500.00 $13,000.00 

Monitor 4k 
Eyevis EYE-

LCD-6400-4K 
1 $53,000.00 $53,000.00 

Camera 4k 
RED ONE 

CAMERA 
1 $64,300.00 $64,300.00 

WorkStation 
Dell Optiplex 

380 
4 $700.00 $2,800.00 

   TOTAL $158,282.98 

 

  



  

11. Resumo da Equipe Executora 

A Tabela abaixo discrimina como serão utilizados os recursos alocados no projeto para custeio da equipe executora. 

 

Nome e-mail Função Valor mensal 
Modalidade de 

Contratação 
Período 
Contrato 

Guido Lemos guido@lavid.ufpb.br Coordenador R$ 2.000,00  Pessoa Física mar-10 / nov-11 

Thiago Vinicius Freire de Araujo Ribeiro thiago@thiagovinicius.com Assistente 3 R$ 1.300,00  Pessoa Física mar-10 / nov-11 

Ruan Delgado Gomes ruandgomes@gmail.com  Assistente 3 R$ 1.300,00  Pessoa Física mar-10 / nov-11 

Erick Melo erick@lavid.ufpb.br Assistente 3 R$ 1.280,00  Pessoa Jurídica mar-10 / nov-11 

Lucenildo Lins lucenildo@lavid.ufpb.br Assistente 3 R$ 1.300,00  Pessoa Física mar-10 / nov-11 

    Assistente 3 R$ 1.300,00  Estagiário CIEE mar-10 / nov-11 

Alisson Werner 

 

alissonwerner@gmail.com 

 

Estagiário R$ 630,00  Estagiário CIEE 
mar-10 / nov-11 

Sérgio Marcelino sergio@filho.org Estagiário R$ 630,00  Estagiário CIEE mar-10 / nov-11 

    Estagiário R$ 630,00 Estagiário CIEE mar-10 / nov-11 

    Estagiário R$ 630,00 Estagiário CIEE mar-10 / nov-11 

            

            

Total mensal(máximo R$11.000,00)     R$ 11.000,00     

Total anual     R$ 110.000,00     
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12. Cronograma 

A tabela abaixo apresenta o cronograma de atividades previsto para o presente 

projeto. 

 

Atividade  Fev  Mar  Abr  Mai  Jun  Jul  Ago  Set  Out  Nov  Dez  

Especificação dos 

Grupos de trabalho  

x           

Especificação de 

equipamentos  

x  x           

Especificação da 

demo 

 x  x          

Desenvolvimento 

da demo  

 x  x  x  x  x  x      

WRNP    x         

NPAPW – Evento 

Ivani  

    x        

Testes       x  x     

Glif+Cinegrid         x     

Avaliação dos 

resultados  

        x  x   

Recomendações 

tecnológicas 

        x  x   

Apresentação dos 

resultados 

         x  x  

Finalização do 

projeto 

          x  
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