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1. Introdução 

Em 2011, a partir de demandas de usuários, foi decidido realizar prospecção em Aplicações de 

Visualização Remota. Para tal, foram contratados grupos de pesquisadores para desenvolver 

uma infraestrutura para permitir a transmissão, codificação, decodificação e exibição de 

conteúdos visuais em altíssima definição (com resolução de 4K). Tal resultado foi obtido a partir 

da criação de três GTs temáticos, complementares entre si, que trabalharam nas entregas dos 

seguintes produtos: 

 Conteúdo em resolução 4K (4096 x 2160 pixels) e 3D: o curta-metragem 

EstereoEnsaios (www.estereoensaios.com.br), com duração de 15m38s e espaço de 

armazenamento de 1,2 TBytes; 

 Protótipo de equipamento para reprodução (player) e distribuição (streamer) de 

conteúdos em resolução 4K e 3D, baseado em soluções de hardware de baixo custo; e 

 Dois protótipos de portais de visualização 2D de alta definição, baseados em 

videowalls 4x2 compatíveis com middleware e aplicações utilizadas por parceiros 

internacionais. Um dos protótipos foi concebido como portátil, para que possa ser 

transportado para diferentes eventos e demonstrações, de maneira a possibilitar uso 

aplicações de colaboração remota em alta definição, e poder ser demonstrado a 

potenciais usuários. 

A solução foi demonstrada no 11º workshop anual da Global Lambda Integrated Facility (GLIF), 

realizado em setembro de 2011 no Rio de Janeiro. O player 4K foi, ainda, demonstrado no 

workshop anual da organização CineGrid, realizado em dezembro, em San Diego, Estados 

Unidos. 

A partir dos levantamentos do estado da arte e do estado da prática na área de visualização 

avançada, realizados pelos grupos na primeira fase do projeto, foram identificados padrões e 

tendências internacionais, bem como as tecnologias aplicáveis, seus fornecedores e custos. 

Foram levantados também os requisitos mínimos e recomendados para aplicações de 

visualização remota e analisados diversos cenários de uso das tecnologias identificadas para 

atendimento de tais requisitos no armazenamento, distribuição, produção e exibição de 

conteúdos visuais em super-alta resolução. 

A partir desses resultados, para 2012 foi planejada a continuação desses GTs, visando a 

consolidação dos resultados alcançados, transformando-os em um serviço piloto para 

armazenamento, distribuição e reprodução de conteúdo visual de super-alta resolução, que 

possa ser usado no suporte de aplicações avançadas de visualização remota, como Cinema 

Digital, artes digitais, telemedicina, telepresença, dentre outras, com ou sem estereoscopia.  

Tal serviço também objetiva demonstrar a aplicabilidade de redes híbridas, pois deverá fazer 

uso de uma infraestrutura de distribuição que combina circuitos fim-a-fim com redes baseadas 

em comutação de pacotes IP. É prevista sua integração futura com o serviço Cipó da RNP. 

 
2. Organização das atividades e objetivos específicos do Projeto  

A fim de promover uma maior integração entre os resultados alcançados pelos grupos em 

2011, um novo modelo de organização de projetos
1
 será colocado em prática. Um único grande 

projeto será executado, dividido em 5 atividades principais (ou Work Packages) que se 

complementam.  

 

                                                           
1
 Considerado um modelo novo no confronto com o modelo de gestão de P&D que historicamente tem 

sido adotado no gerenciamento dos grupos de trabalho e serviços experimentais da RNP. 
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Work 
Package 

Resumo descritivo 

WP 1 

Implantar um piloto de colaboração e visualização remota, através de portais de 

vídeo, entre pelo menos duas instituições de pesquisa, para disseminar a 

aplicabilidade de portais de visualização. 

WP 2 
Implantar um serviço experimental de repositório nacional de mídias digitais em alta 

definição, usando hardware já adquirido
2
. 

WP 3 
Implantar um serviço piloto de transmissão sob demanda de conteúdos 4K, 

utilizando o player de baixo custo desenvolvido. 

WP 4 
Desenvolver uma solução de captura e transmissão em tempo real de imagens no 

formato 4K e realizar pelo menos uma demonstração de live streaming. 

WP 5 
Especificar um sistema remoto/colaborativo/distribuído de edição de mídias 

audiovisuais no formato 4K. 

Haverá interseção de atividades, com mais de um grupo/instituição atuando em um mesmo 

Work Package. Entretanto, cada Work Package terá uma instituição líder, responsável por 

garantir as entregas. 

 

3. Instituições participantes  

Devido à natureza de continuação e integração dos resultados gerados em 2011, os 

coordenadores financiados para participar neste projeto serão os mesmos que formaram os 

três grupos de trabalho da primeira fase do programa (“Exibição e Colaboração”, “Distribuição 

de Conteúdo” e “Criação de Conteúdo Visual”). Além destes, algumas instituições parceiras 

foram agregadas. A lista de instituições é apresentada na tabela a seguir. 

Instituição 
Contato principal /  

atuação no projeto 

LAViD: Lab. de Aplicações em Vídeo Digital, UFPB 

DYNAVIDEO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 

Guido Lemos de Souza Filho 

Coordenador 

LRV: Lab. de Realidade Virtual, UFRN Silvio José Bezerra 

Parceiro do LAViD / Assistente 3 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

WITZ CULTURAL 

Jane de Almeida 

Coordenadora 

LARC: Lab. de Arquitetura e Redes de Computadores, USP Tereza Cristina Carvalho 

Coordenadora 

 

                                                           
2 1 Processador Quad-Core Intel Xeon E5620 2.4Ghz 12M CacheTurbo, 5.86 GT/s QuickPath Interconnect, Tecnologia 

Turbo Hyper-Threading (Limita a velocidade da memória a 1066MHz)· 4GB(2x2GB) de memória, 133MHZ, 2 Rank 
UDIMM· Placa controladora PERC H700 6Gb/s, 512MB Cache e bateria (Suporta RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60)· 5 discos 
rígidos de 2TB Hotplug 7.2K RPM Near Line SAS 6Gbps 3.5"· Placa de gerenciamento remoto iDRAC6 Enterprise· 
Sistema de refrigeração redundante· Gabinete rack com 2U de altura· Duas placas de rede onboard Broadcom® 
NetXtreme IIÖ 5709c Dual Port Gigabit Ethernet· Riser com 4 Slots PCI-Express - 2 slots PCIe x8 e 2 slots PCIe x4· 2 
Cabos de Força, 250V, 12A, 2m de comprimento, C13/C14· Software de gerenciamento Dell OpenManage (DVD e 
documentação)· Configuração dos Discos em RAID 5· Fonte Redundante de Alta Potência Energy Smart (870W), 
Ventiladores redundantes e Hot-swap· Unidade de DVD-ROM de 8x·  
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4. Divisão de tarefas  

A tabela a seguir apresenta como as atividades são distribuídas entre as instituições, com 
destaque para a instituição líder de cada Work Package. 

 WP1 WP2 WP3 WP4 WP5 

LARC X  X X  

LAViD X X X X X 

Mackenzie  X  X X 

LRV   X X  

 

5. Descrição das tarefas  

5.1. WP1 

Resumo Disseminação da aplicabilidade de portais de visualização 
Nesta atividade pretende-se conversar com alguns potenciais usuários 
destas ferramentas de visualização de maneira a determinar entidades que 
estariam interessadas em colaborar usando os portais. Dentre os usuários a 
serem investigados nesta etapa encontram-se grupos de telemedicina, 
educação/difusão cultural (ex.: museus) e grupos de usuários de HPC, não 
estando no entanto restrito a estes. 

Instituições 
participantes 

LARC (líder) LAViD    

Entregas  1. Instalação e configuração de dois portais de visualização (2x2 
monitores), em duas instituições distintas, conectados entre si 
através da rede da RNP e aptos para a utilização de circuitos fim-a-
fim. 

2. Demonstração de colaboração remota entre os dois portais 
instalados. 

3. Manual “passo-a-passo” de instalação e configuração de um portal 
de visualização.  

 
Em diversas áreas da ciência são necessárias ferramentas de visualização de alta definição 
para a interpretação do grande volume de dados produzidos por sensores, simulações e 
experimentos. Ao integrar estas ferramentas de visualização com redes de alta velocidade, 
abrem-se novas possibilidades para o trabalho colaborativo em alta definição, não somente no 
domínio das ciências como também em outros domínios, como o domínio das artes. 

O principal objetivo dessa atividade é o de promover o uso de portais de visualização entre 
duas instituições conectadas à rede da RNP, que serão escolhidas entre diversas 
prospectadas. 

Para esta atividade é prevista a instalação de um portal de colaboração com 2x2 monitores em 
cada instituição, que serão cedidos no regime de comodato durante a execução do projeto.  
Também faz parte das atividades, a prospecção de aplicações colaborativas para uso nas 
instituições escolhidas, bem como a elaboração de um manual que explicará passo-a-passo 
como montar e configurar um portal de visualização compatível com o middleware SAGE. 

5.1.1. Utilização de novas ferramentas de interação  

Na fase I utilizou-se como ferramentas de interação interfaces do tipo touch, através de uma 
mesa de digitalização e de um computador com tela touchscreen. O protótipo desenvolvido 
será evoluído de modo a utilizar outras interfaces de interação, como interfaces baseadas em 
gestos tridimensionais (ex.: Nintendo Wiimote, Microsoft Kinect, mouses 3D). 
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5.2. WP2 

Resumo Serviço experimental de repositório de mídias 4k 
Pesquisa e desenvolvimento de um serviço experimental de armazenamento 
e distribuição de conteúdo audiovisual 2k e 4k, com resolução compatível 
com as utilizadas em Cinema Digital. 

Instituições 
participantes 

LAViD (líder) Mackenzie   
 

Entregas 4. Servidor de mídias 4K, capaz de atender requisições de upload e 
download de mídias, além de descrever em detalhe os conteúdos 
armazenados, com pelo menos 3 conteúdos armazenados: filmes 
EstereoEnsaios, Brasil 2014k e o conteúdo gerado pelo WP4. 

5. Documento que descreve/propõe o modelo do serviço a ser 
implantado, incluindo as políticas de armazenamento e uso.  

Além da implantação do servidor de mídias conectado a rede da RNP, também faz parte das 
atividades a implantação de políticas de armazenamento e distribuição de conteúdos 
audiovisuais em alta definição, especificando métodos e sistemas de uso, práticas de 
compartilhamento, acesso e visualização dos dados armazenados em formato de conteúdos 
audiovisuais. 

 

5.3. WP3 

Resumo Serviço piloto de transmissão sob demanda 
Pesquisa e desenvolvimento de um serviço distribuído piloto de reprodução 
de vídeos estereoscópicos em Ultra High Definition, seguindo padrões de 
projeto e integração com sistemas existentes. 

Instituições 
participantes 

LAViD (líder) LARC LRV   

Entregas 6. Pelo menos uma demonstração de transmissão 4k de um conteúdo 
lido a partir do repositório de mídias implantado no WP2. 

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, é proposto um ambiente de testes para o serviço piloto de 
distribuição de conteúdo audiovisual abrangendo os seguintes aspectos: 

a) Aquisição das mídias 2K e 4K, lidas a partir do repositório de mídias (WP2) ou 
captura em tempo real (WP4), com ou sem codificação;  

b) Transmissão das mídias através de redes de altíssima velocidade ponto-a-
ponto (fibra óptica, 10 Gigabit Ethernet ou superior);  

c) Armazenamento das mídias em máquinas de alto desempenho, com suporte 
as tecnologias de armazenamento SSD ou SATA III;  

d) Decodificação e exibição de conteúdo audiovisual 2K e 4K.  

 

5.4. WP4 

Resumo Solução de captura e transmissão em tempo real 
Pesquisa e desenvolvimento de um serviço piloto para captura e transmissão 
ao vivo de vídeos 4K. 

Instituições 
participantes 

LAViD (líder) Mackenzie LARC LRV  

Entregas 
7. Pelo menos uma demonstração “ao vivo” de transmissão 4k, i.e., 

com imagens e áudio capturados em tempo real. 
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A Figura 1 ilustra o cenário escolhido para ambiente de testes de captura e 

transmissão ao vivo. Este cenário leva em consideração a manipulação de mídias com 

ou sem compressão, em tempo real ou sob demanda (WP3). 

 

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

O componente, “Captura”, é composto por uma câmera que possibilita a aquisição de 

vídeo 4K, conectada a um PC com barramentos de alta velocidade (ex. SATA III e PCI 

Express 16x) e interface de rede Gigabit Ethernet, através de um “Encoder” com 

interfaces externas HD-SDI. Esse PC, por sua vez, é conectado através da rede a um 

serviço de computação na nuvem responsável pelo armazenamento inicial, codificação 

para diferentes formatos e distribuição dos vídeos. Essa distribuição pode ser 

realizada em tempo real, a partir da captura com uma câmera ou de um repositório 

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, onde todo o meio de comunicação entre máquinas dar-se 

através de conectividade 10Gbps. 

É importante ressaltar a dependência entre o ambiente de testes de distribuição e os 

equipamentos de “Captura” e “Exibição”, pois é inviável a realização de testes de 

transmissão em tempo real sem equipamentos para capturar e exibir vídeos ao vivo. 
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5.5. WP5 

Resumo Especificação de sistema remoto de edição de mídias 4K 
Especificação de um sistema remoto, colaborativo e distribuído de edição e 
projeção de mídias audiovisuais no formato 4K (imagem com definição 
mínima de 4096x2160 pixels) 

Instituições 
participantes 

Mackenzie (líder) LAViD   
 

Entregas 

8. Relatório final que descreve e especifica os custos e etapas de 
implantação de um sistema de edição remota e mídias 4K, seguido 
de apresentação na RNP. 

O objetivo principal desta atividade é o de analisar os sistemas de edição de mídias 

audiovisuais em alta definição (4K) existentes, especificando os modelos, formatos, softwares, 

hardwares e know-how necessários para o desenvolvimento ou até mesmo operação dos itens 

especificados no projeto. 

O relatório final nesta atividade deverá buscar responder pelo menos às seguintes perguntas: 

 Quais são os sistemas de edição remota existente? Quais são suas características? 

Apresentar exemplos de uso. 

 Por que implantar um sistema de edição remota? Quais são as vantagens, benefícios e 

desafios? Quem seriam os potenciais usuários? Qual é o "mercado"? 

 O que é necessário para implantar um sistema de edição remota e compartilhada? 

o Quais são os requisitos do sistema? Quais seriam as "features"? 

o Qual a arquitetura do sistema? 

o Quais são os requisitos de rede? 

o Qual a especificação do hardware necessário? 

o Qual é o software necessário? 

o Qual é o esforço de implantação em termos de tempo, horas de trabalho, 

custo, expertises. 

o Qual é o workflow de uma edição colaborativa e remota? 

o O que é necessário para manter o sistema funcionado após sua 

implementação? 

 

6. Duração do projeto 

10 meses (de março a dezembro de 2012) 

 

7. Visão geral do orçamento 

  LAViD USP Mackenzie TOTAL 

Equipamento R$ 52.481,00 R$ 80.000,00 R$ 0,00 R$ 132.481,00 

Pessoal R$ 212.640,00 R$ 61.120,00 R$ 60.630,00 R$ 334.390,00 

Viagens R$ 16.391,00 R$ 20.000,00 R$ 10.800,00 R$ 47.191,00 

TOTAL R$ R$ 281.512,00 R$ 161.120,00 R$ 71.430,00 R$ 514.062,00 

Total bolsistas 17 5 3 25 

  

 


