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1. Resumo do projeto 

 

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. 

 

2. Resultados alcançados 

A partir do levantamento do estado da arte e do estado da prática do 

segmento, realizado durante o projeto, foram identificados padrões e 

tendências internacionais bem como as tecnologias aplicáveis, seus 

fornecedores e custos. Foram 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.  Finalmente, baseado nas especificações e requisitos elencados, foi 

desenvolvido um protótipo de solução de baixo custo para a distribuição e 

reprodução de conteúdos visuais em super-alta resolução.  
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3. Disseminação 

Diferentes versões do protótipo desenvolvido durante o projeto foram 

demonstradas em dois eventos nacionais e dois eventos internacionais que 

foram respectivamente:  

 Evento de Inauguração da nova Capacidade da Rede Ipê da RNP – 

Realizado em Brasília realizado no mês de Julho de 2011; 

 Cinegrid Brasil – Realizado no MAM – Museu de Arte Moderna do Rio 

de Janeiro em 15 de setembro; 

  Rio de Janeiro Intenational Film Festival realizado durante os dias 6 e 

18 de outubro de 2011; 

 CineGrid's 6th Annual International Workshop 2011 realizado em San 

Diego, CA – Estados Unidos da America, de 4 à 7 de dezembro.  

A versão final do protótipo, demonstrada oficialmente durante o Workshop do 

CineGrid realizado em San Diego, teve seu desempenho considerado 

surpreendente pelos participantes do evento1, tanto em relação a qualidade da 

imagem produzida quanto ao sincronismo dos diversos fluxos de vídeo 

utilizados para compor a imagem de ultra-alta resolução. 

4. Desvios do plano de trabalho original 

O plano de trabalho original do projeto previa unicamente uma analise 

sistemática das soluções existentes no que tange as plataformas de execução 

(Players), Armazenamento e Distribuição e o levantamento de requisitos para 

implementação de uma solução para distribuição e exibição de conteúdo 

multimídia em ultra-alta resolução, ainda foi previsto a compra de 

equipamentos de ultima geração, para que fosse montado um ambiente local 

de teste e estudos aplicados. Durante a realização dos estudos bibliográficos e 

considerando todo histórico de soluções desenvolvidas no LAViD, percebeu-se 

que seria viável a elaboração de um protótipo inicial para avaliar a viabilidade  

dos requisitos levantados na primeira metade do projeto. Sendo assim foi 

                                                           
1
 http://www.lavid.ufpb.br/pt/noticias/visualizar/12-12-2011-desempenho-da-tecnologia-de-exibicao-em-

cinema-digital-4k-3d-do-lavid-surpreende-no-cinegrid2011 
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definida uma arquitetura de referência, baseada em computação nuvens, e 

prototipada uma solução para validar os conceitos elencados durante a fase de 

estudo de tecnologias, solução essa batizada de FOGO Distributed Player 4K 

3D, já que contávamos com equipamentos topo de linha tornou-se plausível 

não apenas a prototipação mas a execução do software em produção para fins 

de demonstração tecnologia. 

5. Lições aprendidas 

As lições adquiridas com o projeto vão desde a manipulação massiva dos 

dados que compõem os vídeos em resolução 4K, com ou sem estereoscópica, 

até a interação das interfaces de saída entre as placas gráficas e projetores de 

diferentes fornecedores, detalhes técnicos que só são adquiridos com a prática 

na utilização desses recursos.  

Tornou-se evidente que a complexidade no tratamento de conteúdo multimídia 

em ultra-alta resolução pode ser reduzida pelo particionamento dos quadros de 

imagens em múltiplos fluxos de vídeo e que tais fluxos de vídeo podem ser 

sincronizados inteiramente em software para recomposição do conteúdo em 

ultra-alta resolução original.  

Por conta da estratégia de particionamento adotada a equipe adquiriu também 

bastante conhecimento sobre a utilização e customização de algoritmos de 

sincronização de tempo em sistemas distribuídos. 

Quanto os estudos de rede empregados, foram utilizados durante as 

demonstrações canais de comunicação através de rede IP como conexões 

Ponto-a-Ponto em Layer 2, implementada através do sistemas de circuitos 

dedicados da RNP, proporcionando um ambiente de teste favorável para 

aplicações desenvolvidas. Além disso, foram elaborados e executados testes 

de banda passante e colisões nos canais de comunicação. 

6. Trabalhos futuros 

O principal objetivo da segunda fase do projeto é consolidar o protótipo 

desenvolvido através da sua transformação em um serviço de computação nas 

nuvens para armazenamento, distribuição e reprodução de conteúdo visual de 
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ultra-alta resolução, que possa ser usado no suporte de aplicações avançadas 

de visualização remota como cinema digital 2K e 4K, com ou sem 

estereoscópica, artes digitais, telemedicina, telepresença, dentre outras. 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. 

Além disso, pretende-se complementar a solução com o desenvolvimento de 

um protótipo de projetor 4K de baixo custo, que possa ser utilizado para 

democratizar o acesso á salas de cinema digital em nosso país, e com a 

criação de mecanismos para fomentar o desenvolvimento de aplicações e 

narrativas interativas no contexto do cinema digital.  

 

 


