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Resumo 

O presente trabalho desenvolve um sistema de testes para encontrar requisitos mínimos 

para um sistema de telessaúde holográfico, apresentando estudos de diferentes parâmetros de 

redes, tais como Delay, jitter, taxa de transmissão e perda de pacotes. Foram realizados testes 

afim de caracterizar a qualidade de serviço em transmissões de vídeo em tempo real em um 

ambiente controlado usando o conceito de emulação e utilizando ferramentas como o netem e 

ffmpeg. Por fim, foram considerados cenários típicos de transmissão de rede, apontando para 

eventuais necessidades de melhora.  

Palavras-Chave: Parâmetros de redes; Qualidade de Serviço; Netem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Abstract 

 

 The present work develops a system of tests to find minimum requirements for a 

holographic telehealth system, presenting studies of different network parameters, such as 

Delay, jitter, transmission rate and packet loss. Tests were conducted in order to characterize 

the quality of service in real-time video transmissions in a controlled environment using the 

emulation concept and using tools such as netem and ffmpeg. Finally, we considered typical 

scenarios of network transmission, pointing to possible improvement needs. 

 

Key-Words: Network Parameters; Quality of Service; Netem.  
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1 Apresentação 

 O campo da telemedicina vem atraindo cada vez mais os olhares de empresas de todas 

as áreas, tanto de saúde quanto de tecnologia. Consultas eletrônicas, médicos se conectando 

com pacientes e entre si para uma tomada de decisão crítica em casos graves, tais como, ataques 

cardíacos e acidentes vasculares, estão fazendo a diferença na evolução da medicina. Grupos 

importantes no âmbito internacional, como o Doctors Without Borders (Médicos sem 

fronteiras), utilizam da tecnologia para se conectar com diversos especialistas ao redor do 

planeta. [1] 

Com uma cooperação acadêmica, técnica e científica entre a Universidade Federal 

Fluminense e a Marinha do Brasil, nasce mais um projeto de telemedicina, o Telessaúde, criado 

com o objetivo de realizar atendimentos em longas distancias para as populações ribeirinhas da 

Amazônia, navios de apoio às operações da Antártica e a base Comandante Ferras, localizada 

na Antártica. É o primeiro projeto de transmissão holográfica em tempo real que poderá trazer 

muitos benefícios, entre eles o acompanhamento de estado de saúde de diversos pacientes 

geograficamente distantes e consequentemente a diminuição de custos de locomoção desses 

pacientes. [5] 

 Nosso trabalho tem como objetivo assessorar o projeto de Telessaúde, através de 

experimentos, buscando parâmetros para qualidade de serviço em transmissões de vídeos. Para 

alcançar esse objetivo, foi implementado um ambiente de emulação, fazendo uso de 

computadores, tendo um transmissor, um receptor e o último fazendo papel do emulador de 

parâmetros de redes e vídeo, acrônimo SEPRV (Sistema emulador de parâmetros de redes e 

vídeo), como ilustrado na Figura 1.  
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Figura 1. Sistema de emulação 

Fonte: O autor 

 

Ferramentas como Netem (Network Emulator) [2] responsável pela mudança de 

parâmetros no controle de tráfego e a biblioteca FFMPEG [3] que permite capturar vídeo, áudio 

e escolher parâmetros como codificação, formatação, definição de GOP (Group of Pictures) [4] 

e entre outras funções, foram utilizadas. Com esse sistema se objetiva emular diversos perfis 

rede, tais como: transmissão via satélite, ADSL, entre outros, para encontrar o melhor ambiente 

para o projeto. 

1.2 Motivação 

 O projeto que nos motivou a escolher esse tema e a contribuir com essa linha de 

pesquisa foi o Projeto Telessaúde, ou mais formalmente conhecido como o Projeto de 

Implantação e Execução de Sistema Holográfico em Centro de Saúde da UFF vinculado a ações 

de Saúde com a Marina do Brasil. O Projeto Telessaúde começou em 2012 com a estruturação 

do projeto usando a tecnologia de imagens holográficas transmitidas por satélite de lugares 

onde o atendimento médico era precário para os Centros de Saúde.  

 Desde o primeiro teste realizado em 4 de julho de 2012 com a Empresa Eyemotion, 

responsável pela implantação do sistema holográfico, o projeto atingiu grandes avanços tais 

como definição de equipamentos, técnica, largura de banda, taxas de transmissão e entre outros. 

A parceria com a Embratel para novos testes utilizando o satélite B-4 na banda C e a construção 

do CSV no Hospital Central do Exército (HCE) fez o projeto crescer e ganhar mais visibilidade. 

No entanto, muito deve ser aprimorado a fim de garantir um serviço livre de falhas.  
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Após visitas ao Centro de Saúde Holográfico pudemos perceber quebras da imagem 

durante a transmissão, problemas recorrentes da variação de parâmetros como vazão, atraso, 

variação do atraso ou jitter e perda de pacotes. 

Com isso, abre uma nova área de pesquisa com foco em transmissão de vídeos de 

qualidade a fim de enriquecer o Projeto Telessaúde. 

1.3 Objetivo geral e estrutura do trabalho  

 O objetivo geral desse trabalho é encontrar através de experimentos a melhor 

configuração de redes e vídeo em diversos cenários, para que assim possamos implementar o 

melhor perfil para o projeto Telessaúde da Universidade Federal Fluminense.  

Para chegarmos às conclusões necessárias, primeiramente é abordado um pouco sobre 

a história do projeto, seu desenvolvimento e cenário atual. No capítulo 3 abordamos aspectos 

teóricos da área de comunicação multimídia, como formas de representação, compactação, 

compressão e processamento, para assim embasarmos nossa análise dos resultados. No capítulo 

4, falamos sobre o sistema emulador de parâmetros de redes e vídeo (SEPRV), sobre as 

ferramentas implementadas e sobre os perfis escolhidos para análise na conclusão. No capítulo 

5 mostramos os resultados dos nossos testes isolados para compreensão de cada parâmetro de 

rede quando introduzidos com diferentes pesos.  

Por último, no capítulo 6, concluimos e comparamos os nossos valores de parâmetros 

encontrados com os valores de parâmetros utilizados tanto em transmissões via redes terrestres 

quanto via satélite. 
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Capítulo 2 

Projeto Telessaúde 

2.1 História 

O projeto Telessaúde da UFF começou a ser discutido no ano de 2011 no Centro de 

Referência em Atenção à Saúde do Idoso (CRASI) após a escolha da tecnologia da Holografia 

para fazer a transmissão de dados em tempo real entre o paciente e o centro de saúde. A 

estruturação do projeto, de fato, veio em 2012 quando ganhou o apoio da MB (Marinha do 

Brasil) e selecionou como “Estudo de Caso” o atendimento médico de idosos ribeirinhos na 

Amazônia. [5] 

Em julho de 2012 foi feito o primeiro teste do sistema holográfico com a Empresa 

Eyemotion, que em novembro de 2014 instalou o sistema holográfico no Centro de Saúde 

Holográfico (CSH) e Centro de Saúde Virtual (CSV). Em janeiro de 2015 foram realizados 

testes de transmissão de imagens na banda X, com banda de 2Mbps, a partir do CSV provisório 

que teve sua instalação provisória no navio H-44 Ary Rongel, conectado com CSH da UFF. O 

projeto avançou com uma importante parceria com a Embratel/StarOne que testou em maio de 

2015 o sistema com seu satélite B-4 na banca C.  

Tanto a definição das características técnicas tais como taxa de transmissão, retardo, 

interfaces, modulação e demodulação quanto a infraestrutura necessária foram fundamenta is 

para a implantação do Sistema Holográfico e ajustar os parâmetros de sistemas de 

telecomunicações sempre foi um objetivo do projeto Telessaúde. O maior desafio até então é 

aperfeiçoar a transmissão da imagem em alta definição em tempo real a partir de um local que 

dificulta a propagação de ondas eletromagnéticas, principalmente por conta das condições 

climáticas.  

A partir dos resultados dos experimentos-teste, foi pensado em estender o Projeto 

Telessaúde para plataformas e navios mercantes para a implantação de laboratórios virtuais e 

ensino a distância, entre outras aplicações. Com isso, se abre uma nova linha de pesquisa afim 

de aperfeiçoar o projeto que leva em consideração diferentes possibilidades de comunicação, 

experimentando cenários distintos do original, sendo necessário a substituição e até a inserção 

de novos sistemas no projeto. [5] 
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Temos como objetivo criar uma infraestrutura e uma metodologia de testes para 

experimentar diversos cenários de transmissão e recepção visando encontrar o cenário que 

contém a melhor qualidade de vídeo e sincronização com áudio, minimização de Delay e menor 

perda de pacotes possível.  

2.2 Cenários abordados 

Nosso estudo pretende buscar uma transmissão com alto nível de qualidade do Sistema 

Holográfico, levando em conta tanto os parâmetros utilizados na transmissão via satélite ou via 

cabo quanto os fatores climáticos que influenciam na propagação das ondas magnéticas no 

espaço.  

  Chuvas, fortes ventos e até acúmulo de vapor d’água, oxigênio e outros gases presentes 

na atmosfera podem afetar na transmissão de dados. É importante levar em consideração que a 

propagação de ondas magnéticas acima de 8 GHz é fortemente influenciada pela presença de 

chuva e é necessário usar a potência adequada de transmissão e modelos de propagação precisos 

que consigam estimar a atenuação atmosférica. Em caso de comunicação via satélite, o 

Engenheiro Bruno da Gama Monteiro, gerente do Centro Regional de Manaus, afirmou que a 

propagação de ondas eletromagnéticas na Amazônia na banda-C não é tão susceptível às 

severas condições climáticas, como é o caso das bandas de comunicação de maior frequênc ia , 

o que abre espaço para mais experimentos-testes nessa área. [5] 

Diversos cenários do Sistema Holográfico foram testados a fim de prover melhor 

qualidade na transmissão de áudio e vídeo, dentre eles transmissão via cabo de fibra óptica e 

via satélite. Importantes resultados foram obtidos a partir desses testes, como por exemplo a 

parametrização da taxa mínima de transmissão sendo 2Mb/s com banda de ~ 1 MHz e taxa 

máxima de transmissão sendo 15Mb/s com banda de ~7 MHz.  

É de extrema importância para o nosso trabalho fazer o estudo do estado da arte e 

analisar os resultados obtidos a partir dos experimentos-testes. Toda pesquisa anteriormente 

feita serviu como base e ponto de partida para as nossas contribuições. Como ainda não há uma 

arquitetura definitiva do projeto e a determinação dos equipamentos e serviços necessários estão 

sendo gradativamente decididos, nosso presente trabalho pode influenciar na decisão da futura 

infraestrutura. 

 Tendo em vista que nosso foco é analisar a variação de parâmetros como vazão, atraso, 

variação do atraso (jitter) e perda de pacotes em um ambiente seguro e controlado, nosso 
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sistema continuará o mesmo, como mostrado na Figura 1, modificando somente os parâmetros 

de vídeo e de transmissão. 

Dentre os cenários já testados, estão entre eles: 

1) Comunicação via satélite StarOne entre navio Ary Rongel e CSH (Figura 2). Utilizando 

a banda X (~ 8.0 to 12.0 GHz), de uso exclusivo militar, foi instalado no navio Ary 

Rongel um consultório em ambiente holográfico preparado com notebook, câmera e 

iluminação e testado a qualidade da conexão utilizando aplicativos ponto a ponto como 

o Skype.  Na Figura 2 abaixo, podemos observar como o sistema foi implantado. No 

navio encontra-se a estrutura com os equipamentos sendo conectados por um switch de 

camada 2 que se liga a um roteador cisco da série 2000, o roteador responsável pela 

comutação dos pacotes se liga a um conjunto de modem mais antena, que efetua a 

conexão via satélite com o mundo externo. No outro lado, a sala de projeção holográfica 

é conectada à rede da Universidade Federal Fluminense, e a rede se conecta novamente 

com a Internet para ter total conectividade. 

 

 

 

Figura 2. Conexão Ary Rongel e CSH 

Fonte: [5] 

Mudanças foram feitas a fim de gerar resultados satisfatórios após perceber qual a banda 

disponível para o Ary Rongel era incompatível com a banda necessária de 2 Mb/s, mas 

mesmo assim os resultados não foram satisfatórios.  
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2) Inserção de equipamentos de compressão/descompressão. Com o objetivo de aumentar 

a eficiência do Sistema, foram inseridos codificadores e decodificadores que oferecem 

a variação na taxa de transmissão de 2 a 12 Mb/s e baixa latência, principais motivos 

para serem inseridos na infraestrutura. 

 

 

Figura 3. Sistema após inserção de novos equipamentos 

Fonte: [5] 

 

 Os codificadores são da Haivision e suportam até 1080p60 de resolução, com latência de 

70 milissegundos, codificação de vídeo sobre IP H.264 em uma escala de resolução/largura de 

banda de 150 Kb/s até Full HD em 15 Mb/s. Na Figura 3 podemos ver que esses codificadores 

são colocados logo atrás da câmera de captura e vídeo que se conecta à rede de dados, no CSH 

esses dados são recebidos e decodificados para assim serem projetados. 

3) Comunicação via satélite StarOne entre o CSH e CSV, como mostra a Figura 4. 

Procedimentos iterativos foram realizados através da banda-C (dentro da faixa de 4 a 6 

GHz) gerando a conclusão que a menor banda plausível é de 1 MHz, com taxa de 2 

Mb/s, com qualidade SD (Standard Definition). 
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Figura 4. Comunicação via satélite StarOne 

Fonte: [5] 

4) Comunicação via rede óptica entre o CSV e CSH, como mostra a Figura 5. Os testes 

com fibra óptica resultaram em um atraso praticamente inexistente e foram muito 

importantes para parametrizar a comunicação de dados relacionando taxa de erro e 

latência.  

 

 

Figura 5. Comunicação via satélite StarOne 

Fonte: [5] 
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 Atualmente a arquitetura que se encontra entre o CSV, localizado no HCE, e CSH, 

localizado no Mequinho, roda sobre dois tipos de VPNs: VPN Site-to-Site e VPN Client. VPN 

Site-to-Site é um túnel criptografado que fornece maior segurança para o tráfego de dados 

utilizando protocolo TCP/IP entre duas localidades cuja configuração é dividida em criptografia 

do túnel e criptografia dos dados trafegados nele mesmo. 

A VPN Client fornece acesso remoto de modo seguro, também usando criptografia. Essa 

VPN é utilizada para controle de equipamentos e sua configuração pode ser em IPSec, SSL, 

PPTP ou L2TP.  

 

 

 

Figura 6. Arquitetura HCE - Mequinho 

Fonte: O autor 

 

O sistema, como pode ser visto em cima, possui 2 roteadores que possibilitam o acesso 

Wi-Fi e cabeado, 1 laptop, 1 desktop, 2 câmeras capazes de capturar vídeo direto em H264 e 1 

servidor rodando o software gratuito OpenVPN [6]. 

O objetivo maior do capítulo é reforçar a ideia de que é necessário um estudo isolado 

de cada arquitetura a fim de ter uma melhor aplicação. Os cenários abordados não estão, 

necessariamente, em ordem de acontecimentos e informações foram deixadas de lado por não 

serem de interesse do capítulo. 
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Capítulo 3 
 

Comunicação multimídia 

3.1 Significado e importância 

   O termo multimídia vem do Latim, no qual Multus significa muitos e Medium, centro. 

Podemos definir multimídia através das palavras da professora Debora Christina da 

Universidade Federal Fluminense, como a área interessada na integração controlada por 

computador de textos, gráficos, imagens, vídeos, animações sons e qualquer outro meio onde 

todo tipo de informação pode ser representado, armazenado, transmitido e processado 

digitalmente. [REF] Encontramos aplicações multimídia em diversas áreas, desde em uma 

transmissão televisiva no qual a mídia é transmitida em broadcast, em forma de vídeo e áudio, 

ou em uma sala médica aonde a paciente grávida pode ver seu filho (a) através do ultrassom.  

3.2 Classificações  

 Existem diferentes tipos de mídia e classificações, nesta seção iremos tratar das 

mesmas. 

3.2.1 Classes de tráfego 

 Quando tratamos de tráfego, podemos identificar três principais tipos: Tráfego em 

Rajada, CBR (Constant Bit Rate) e VBR (Variable Bit Rate). O tráfego em rajada é 

caracterizado por períodos de atividade e períodos no qual nenhum tráfego é inserido pela fonte, 

o mesmo pode ser definido pela duração das rajadas e como as mesmas serão distribuídas ao 

longo do tempo. CBR, como o nome já diz, trata de tráfegos utilizando uma taxa fixa de bits 

por segundo, enquanto o processo de codificação em VBR muda a taxa de bits dinamicamente, 

dependendo da necessidade do arquivo de mídia sendo tratado. Com uma taxa constante de bit, 

o método de codificação CBR é mais rápido quando comparado com o VBR, porém um 

dispositivo VBR tem a capacidade de ajustar a taxa de bits de acordo com a necessidade, 

mantendo a qualidade.  É recomendado utilizar o método VBR devido a vantagem citada acima, 

porém alguns equipamentos mais antigos não são compatíveis com essa técnica de codificação, 

logo é importante verificar se os mesmos são adaptáveis. [7] 
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3.2.2 Mídia discreta x Mídia contínua 

 Mídias discretas são aquelas que apresentam características independentes do tempo, 

ou seja, suas dimensões só dependem do espaço. Como exemplos de mídias discretas temos: 

imagem, gráficos e texto.  

Em contrapartida, as mídias contínuas apresentam dependência temporal, e essa 

dependência faz parte da informação. Exemplos: áudio e vídeo. 

3.2.3 Sistemas Multimídia 

 Quando tratamos de sistemas multimídia, dois aparecem em destaque: O sistema  

standalone e o sistema de multimídia distribuído.  Os sistemas standalone utilizam de recursos 

locais para transmitir informações multimídia. Esses sistemas podem utilizar de câmeras e 

microfones como fonte, ou até mesmo CDs e DVDs. Em contraste, sistemas distribuídos 

utilizam de um conjunto de nós independentes entre si, se apresentando ao usuário como um 

sistema único. Esses sistemas apresentam um custo operacional e de armazenamento menor, 

uma vez que um nó pode compartilhar sua capacidade com várias aplicações. [8] 

3.2.4 Aplicações multimídia 

 Podemos citar uma variedade de aplicações multimídia envolvendo uma série de 

elementos, porém três categorias podem englobar as mesmas e essas serão discutidas nos 

parágrafos a seguir. São elas: 

 Comunicação interpessoal 

 Aplicações interativas na Internet 

 Aplicações de entretenimento  

A aplicação do tipo comunicação interpessoal pode envolver somente um tipo de mídia, tal 

como áudio em uma ligação telefônica utilizando da rede pública telefônica (PSTN), como pode 

utilizar de diversos tipos de mídia, como em uma chamada de videoconferência ou transferênc ia 

de um e-mail com imagem. 

 A imagem abaixo, mostra como é a arquitetura convencional de uma aplicação 

multimídia utilizando somente voz. 
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Figura 7. Rede PSTN 

Fonte: [7] 

 

 

 Na arquitetura da Figura 7 é demonstrado como as comunicações são feitas com o PBX 

(Private Branch Exchange) e o Audio bridge, elemento necessário para suportar 

videoconferências e o servidor de mensagens de voz.  Além dessa grande gama de aplicações 

interpessoais, temos também as aplicações interativas via Internet. Essas aplicações podem 

visar somente passar alguma informação, como por exemplo sites jornalísticos, blogs, 

informação sobre produtos, ou tem o objetivo de também vender algo, como acontece em sites 

de grandes empresas de varejo.  No último caso, o site deve prover também um processo seguro 

para a transação financeira.  

 Em último, mas não menos importante, temos aplicações de entretenimento. Nessa 

aplicação podemos citar dois tipos: vídeo sobre demanda e televisão interativa. Grandes  
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empresas, como Netflix, vem fazendo grande sucesso ao oferecer um enorme leque de filmes e 

séries online sobre demanda, com transmissões em alta resolução. A rede televisiva vem 

apostando cada dia mais na interação bilateral entre o telespectador e a televisão, ofertando uma 

experiência melhor ao usuário. O modelo de referência para a televisão interativa é descrito na 

recomendação J.110 do ITU. [9] [10] 

3.3 Texto 

O texto é um tipo de mídia estática, ou seja, não varia no tempo e sua representação 

digital é feita levando em conta seu comportamento em rajada, com uma vazão dependente da 

aplicação. A codificação de texto começou no ano de 1844 quando Samuel F.B.Morse criou o 

código Morse, código que é composto por pontos e travessões. Com esse código foi possível 

uma maior rapidez nas comunicações, com níveis muito superiores aos correios dos Estados 

Unidos, porém o interprete final era o homem. Posteriormente, foi criado junto a outros códigos 

mais sofisticados, o código Baudot ou código Murray, como conhecido pelos ingleses. Graham 

Bell utilizou do código Baudot e suas máquinas eram capaz de codificar e decodificar o mesmo. 

Nos anos 60, o código ASCII foi desenvolvido. O ASCII é um código padrão americano para 

intercâmbio de informação capaz de codificar 128 sinais (27 bits). A sequência de bits utilizadas 

para representar a informação contida em um bloco de caracteres é chamada de Codeword. A 

tabela 1 mostra a relação entre letras do alfabeto e seu respectivo binário. [11][12][13] 

 

 

Tabela 1. ASCII 

 

Fonte: [12] 
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 O código ASCII foi criado para ser utilizado na língua inglesa, sendo assim, o mesmo 

não foi criado com o intuído de abranger os caracteres acentuados. Para superar esse problema 

o código chamado de ASCII estendido foi criado. O ASCII estendido utiliza valores de 0 a 255, 

utilizando de 8 bits para letras minúsculas e maiúsculas, números, marcas de pontuações e 

símbolos. É importante citar também o código EBCDIC (Extended Binary – Coded Decimal 

Interchange Code), desenvolvido pelo IBM e utilizado pelas suas máquinas. O código EBCDIC 

é descendente do código BCD e foi a primeira tentativa de normalização de codificação no 

governo dos Estados Unidos no final dos anos 60.  

3.4 Imagem 

 A imagem é um elemento discreto, ou seja, independente do tempo e pode ser descrito 

por um bloco bidimensional de pixels. O pixel, nome que advém de Picture element é a menor 

unidade lógica básica de uma cor programável e uma notação comum ao meio de digitalização 

de imagens.  A estrutura da imagem pode ser dividida em duas classes: resolução geométrica e 

a resolução de cor, ou profundidade de pixel. 

 A resolução geométrica trata-se da dimensão de pixels utilizada, enquanto que a 

profundidade de pixel indica quantos bits serão utilizados por pixel, determinando assim o 

número de cores que podem ser representados em um pixel. Exemplificando, caso tenhamos 8 

bits para representar um pixel, teríamos 28 possibilidades para descrever o mesmo.  

Se deve atentar ao fato de que ao aumentarmos a profundidade de pixel, estaremos 

aumentando também o fluxo de dados de forma exponencial. Métodos de compressão de 

imagem são utilizados para reduzir a quantidade de bits para representação de dados, utilizando-

se de redundâncias. 

   Quando tratamos de cor, estamos falando indiretamente sobre luz. A cor é oriunda do 

contato de raios de luz provenientes de uma fonte com o objeto, esse objeto reflete somente a 

cor no qual podemos enxergar. Encontramos dois sistemas cromáticos na natureza, o aditivo, 

sistema formado por cores que são originarias da luz branca e o sistema subtrativo, no qual as 

somas das suas cores resultam em preto. Um sistema aditivo bastante conhecido é o RGB 

formado pelas cores vermelho, verde e branco. Para o sistema subtrativo, o exemplo mais 

comum é o CMYK, esse sistema tem como cores primárias o ciano e o amarelo.  Enquanto que 

o sistema RGB é utilizado em displays de televisores e monitores, o sistema CMYK é mais 
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utilizado na indústria gráfica, pois representa com maior fidelidade o espectro visível. CMYK 

e RGB são também chamados de espaço de cores. A comparação dos 2 sistemas e suas cores 

são demonstradas na Figura 8 abaixo: 

 

 

Figura 8. Sistema RGB/CMYK 

Fonte: [15] 

 

 

Existem três principais propriedades de uma fonte de cor no qual o olho leva em 

consideração, são elas: Brilho, Matiz e Saturação [10].  

A seguir definiremos cada uma delas: 

 Brilho: Representa a quantidade de energia que estimula o olho e varia com a escala 

de branco para preto, sendo assim, independente da fonte de cor.  

 Matiz: Representa a cor da fonte. Cada cor tem sua frequência e comprimento de onda 

definida e o olho determina cor a partir dessas características. 

 Saturação: Representa a força da cor, ou seja, uma cor mais fraca, possui um nível de 

saturação menor, enquanto que uma cor com mais vida, possui uma maior. 

3.5 Áudio   
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 O som provém de um fenômeno ondulatório, que envolve moléculas de ar sendo 

expandidas e comprimidas sob a ação de um equipamento, por exemplo, um instrumento 

musical. O áudio tem características analógicas, sendo caracterizado matematicamente por uma 

função contínua. O matemático Jean-Baptiste Joseph Fourier provou que esse sinal pode ser 

representado por uma soma de séries de senos e cossenos. [16] 

Para que o áudio seja integrado com outros tipos de mídia e podermos armazená-lo em um 

equipamento digital, é necessária a digitalização do áudio através do processo de amostragem. 

Esse processo de amostragem deve seguir o teorema de amostragem de Nyquist-Shannon, para 

garantir que o sinal seja recuperado totalmente no receptor.  [17] 

 

 

Figura 9. Processo de modulação PCM 

Fonte: [18] 

Em computadores, formatos blue-ray, CD e DVDs utilizamos a modulação por código 

de pulso (PCM). Sua forma de codificação é definida nas especificações internac ionais CCITT 

G.711 e AT&T 43801.  Na figura 9, o processo PCM é ilustrado.  

No processo PCM o sinal analógico é primeiramente passado por um filtro passa baixa. 

Em seguida, amostras são tomadas em intervalos fixos, utilizando uma frequência duas vezes 

maior que a frequência do sinal, para assim, respeitar o teorema de Nyquist. As frequênc ias 

mais comuns são: 8KHz no caso de voz, 48KHz no caso do DVD e 44.1KHz para CDs. Em 
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seguida, a quantização é utilizada, aperfeiçoando os valores amostrados. A quantização do sinal 

pode levar ao chamado erro de quantização. O erro de quantização é definido como a diferença 

entre o valor real de uma amostra e sua representação binária. Após quantizar o sinal, o mesmo 

passa por um codificador e um compressor. O codificador traduz os níveis em valores binários, 

enquanto que o compressor é utilizado para a amenização do ruído de quantização. O processo 

inverso é feito na recepção. 

A natureza do tráfego da mídia Áudio pode ser CBR, no caso do áudio sem compressão 

e compactação ou pode ser VBR, no caso do áudio comprimido. Sua vazão depende da 

aplicação, por exemplo, o CD estéreo possui uma vazão de 1.411 Mb/s enquanto que a voz 

possui uma vazão de 64Kb/s.  

 

3.6 Vídeo 

3.6.1 Conceitos Básicos 

É característico do olho humano a retenção da imagem por alguns milissegundos após 

as mesmas desaparecerem [9], sendo assim se transmitirmos uma sequência de imagens à uma 

certa taxa de transmissão a mesma não será percebida como sequências discretas de imagens e 

sim como vídeo. O estudo da representação de sinais de vídeo é dividido em três aspectos, são 

eles: representação visual, transmissão e digitalização. 

Na representação visual, o maior objetivo é fornecer ao visualizador uma representação 

realística da cena. A televisão, para alcançar esse objetivo, agrupa as informações especiais e 

temporais. A geometria da imagem televisiva é baseada na largura e altura da imagem sendo 

transmitida, sendo representado pela razão:  

 𝐿𝑎𝑟𝑔 𝑟𝑎 𝑎 𝑖 𝑎𝑔𝐴 𝑟𝑎 𝑎 𝑖 𝑎𝑔   .  

 

Para transmissão televisiva clássica, a razão comumente utilizada é 4:3 enquanto que 

para televisões Widescreen a razão 16:9 é mais empregado. 

Qualquer cor pode ser gerada a partir de três cores primárias, sendo elas verde, vermelho e 

azul (Sistema RGB), porém no processo de digitalização do vídeo o que realmente utilizamos 
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são composições oriundas dessas cores, chamados também de sinais compostos. Os sina is 

compostos são na verdade, combinações lineares dos sinais RGB. Eles se apresentam da 

seguinte forma [9]: 

 

  

1






bgr

bgr

kkk

YGCg

YRCr

YBCb

BkGkRkY

       .  

   

 Na expressão 2.0, o sinal composto Y representa a luminância. Luminância é o nome 

dado para se referir ao brilho de uma fonte. Enquanto isso, os sinais Cr, (Blue Chrominance) Cr 

(Red Chrominance) e Cg (Green Chrominance) estão ligados a cor e representam a coloração 

matiz e a saturação da fonte. As variáveis R, G e B representam a magnitude das três 

componentes de cor. As constantes kr,kg e kb  podem variar com o sistema, porém de acordo 

com a recomendação ITU-R BT601-7 [18] as mesmas devem apresentar os seguintes valores: 

kr = 0,299 , kb = 0,114 e kb = 0,587.  Uma vez que Y pode ser obtido por uma combinação linear 

das 3 cores, a transmissão de Cg não se torna necessário. Concluímos que os sinais Y, Cb e Cr 

possuem todas as informações necessárias para a transmissão. 

 

Tabela 2. Exemplo de relação de cores e valores R,G,B,Y,Cr e Cb 

 

Fonte: [9]                  

Cor R G B Y Cr Cb 

Branco 1 1 1 1 0 0 

Preto 0 0 0 0 0 0 

Vermelho 1 0 0 0,299 0,701 -0,299 

Verde 0 1 0 0,587 -0,587 -0,787 

Azul 0 0 1 0,114 -0,114 0,886 
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A sequências de imagens em uma transmissão de vídeo são conhecidas como quadros e 

sua taxa é dada em quadros por segundo ou fps (frames per second), como mais comumente 

visto em equipamentos. Como anteriormente dito, na codificação digital a imagem é composta 

de pixels e a quantidade de pixels por quadro é o que definimos como resolução. Por exemplo, 

a resolução 1920x1080p é uma resolução muito utilizada e interpretamos da seguinte forma: 

cada quadro apresenta uma resolução horizontal de 1920 pixels e uma vertical de 1080, 

totalizando 2.073.600 pixels.  

A letra p significa que a varredura da imagem é progressiva, ou seja, ao montar o 

conteúdo da tela, a tela inteira é varrida uma única vez, transmitindo todas as linhas da tela a 

cada atualização da mesma. O quadro pode ser representado por suas amostras espaciais e 

temporais, como demonstrado na Figura 10.0.  

 

 

Figura 10. Representação de quadro 

 Fonte: [24] 

 

 No processo de codificação do vídeo iremos associar um certo número de bits ao pixel. 

Com o aumento do número de bits, a qualidade da imagem se torna melhor. Em contrapartida 

teremos uma taxa de transmissão necessária alta, por exemplo, com uma taxa de 30 quadros 

por segundo, utilizando a resolução citada anteriormente e operando com oito bits teríamos: 30 

x 1920 x 1080 x 8 bits, o que resultaria em: 0,49 Gb/s. Para diminuir o tamanho do vídeo, 

técnicas de compressão são aplicadas, essas técnicas serão estudadas no capítulo 3.6.3. [9] 
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3.6.2 Sistemas de transmissão  

Existem diversos sistemas de transmissão de vídeo em todo o planeta, porém dois 

sistemas em particular se destacam, os mesmos são os sistemas NTSC e PAL.  O sistema NTSC 

ou National Television System (s) Committee, é um sistema analógico de televisão desenvolvido 

pela comissão que lhe deu o nome. Em 1941 esse sistema foi aprovado como o primeiro padrão 

de radiodifusão dos Estados Unidos e ainda está presente nos dias de hoje. 

 O sistema NTSC apresenta 525 linhas de resolução, no qual 480 são visíveis e 45 são 

chamadas de VBI (Virtual Blanking Interval), utilizadas para estabelecer um tempo para 

electrões se reposicionarem entre um quadro e outro. Esse sistema tem capacidade de transmit ir 

30 quadros por segundo. Sistemas com essas características são baseados em um sistema 

elétrico que usam corrente alternada de 60 Hertz.  

Esse sistema não é compatível com sinais RGB, porém existem adaptadores para fazer 

a conversão. 

  Enquanto que o sistema NTSC teve sua origem em terras norte-americanas, outro 

sistema de transmissão de vídeo, chamado PAL, tem seu nascimento e maior utilização na 

Europa. O sistema PAL, acrônimo para Linha de Fase Alternante foi criado pelo engenhe iro 

alemão Walter Brunch em união com a empresa Telefunken. Esse sistema apresenta melhor 

qualidade de imagem, uma vez que dispõe de um número de linhas superior de varrimento. Para 

sermos mais exatos, o sistema PAL apresenta 625 linhas de resolução (100 a mais que sistema 

NSTC). Porém, devido a corrente alternada de 50Hz utilizada na Europa, o mesmo apresenta 

um varrimento de frames menor de 24 quadros por segundo, com isso, sofrendo algumas 

dificuldades com a imagem apesar de ter qualidade muito superior.  Na tabela 3.0 mostramos 

algumas variações do sistema PAL e sua área de atuação. [21] 

 

Tabela 3.0. Áreas de atuação de sistemas de vídeo 

 

Sistema Área de atuação 

PAL-B e PAL-G Europa Ocidental 

PAL-D/K Europa Oriental/China 

PAL-I Reino Unido, Irlanda, Hong Kong e Macau 
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PAL-M Brasil 

PAL-N Argentina e Uruguai 

 

Fonte: [21] 

 

Como visto na tabela o sistema PAL-M é o adotado no Brasil. Criado para suportar a 

corrente de 60Hz utilizada no pais, esse sistema está em vigor desde 19 de fevereiro de 1972.  

3.6.3 Grupo de imagens  

 Para iniciar o estudo sobre compressão de vídeo iremos tratar de um termo muito comum 

no mundo dos codecs, o grupo de imagens (GOP). O GOP é uma sigla que em inglês significa 

group of pictures e é assim chamado devido ao fato de que quadros de vídeo são na verdade, 

comprimidos em grupos. [4] 

Quando se está assistindo um vídeo com uma taxa de 24 quadros por segundo, não estamos 

realmente vendo as 24 figuras, o que é mostrado na verdade, são os grupos de imagens. O GOP 

é formado basicamente por três principais tipos de quadros, o inter-frame (I-frame), predicted 

frame (P-frame) e o bi-directionally predicted (B-frame) (Figura 11) 

 

 

 

Figura 11. Grupo de imagens 

Fonte: [20] 

 

 Os quadros I são as imagens completas, ou seja, apesar de ainda ser uma imagem 

comprimida ela apresenta todos os pixels e todo GOP deve iniciar com esse quadro. Os quadros 
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P não apresentam todos os pixels, ou seja, são imagens incompletas e fazem referência a 

quadros passados. Os quadros B também são incompletos, porém esses utilizam quadros 

passados e futuros como referência e por isso leva o nome de quadro bidirecional. Vamos 

exemplificar para fixar o conceito. Imagine que um menino está andando de bicicleta em uma 

rodovia. As nuvens, sol e árvores não mudam, uma vez que a câmera esta fixa. Logo, se o 

quadro I tratar desses elementos, os frames P e B podem se importar somente com o movimento 

do menino e bicicleta. Através dessa técnica o codec utilizado não precisa recriar componentes 

da imagem como a nuvem e o sol, para todos os quadros. 

 Assim sendo, o codec economiza em seu armazenamento e melhora seu processamento. 

No capítulo a seguir, discutiremos algumas técnicas de compressão.  

3.6.4 Técnicas de compressão de vídeos 

 Nesse capítulo, temos como objetivo tratar de dois dos principais métodos de 

compressão, são eles: MPEG e H.264.   

O MPEG, sigla que significa “Motion Picture Experts Group” trata-se de um método 

de compressão de vídeo e áudio. Existem 5 padrões do MPEG já desenvolvidos, são eles: 

 MPEG-1: Com lançamento em 1992, foi o primeiro padrão MPEG adotado.  Sua 

resolução era limitada em 352x288 e o seu áudio a 48 KHz. Uma vez que sua 

taxa de transmissão gira em torno de 1,5 Mb/s, pode-se armazenar um pouco 

mais de uma hora em um CD comum, se popularizando bastante nessa mídia. 

 

 MPEG-2: Evolução do MPEG-1, sua resolução de vídeo agora chega a 

1920x1052, porém a resolução mais utilizada é a 720x576 no DVD e o áudio 

utiliza 96 KHz, concedendo até 8 canais independentes. 

 

 MPEG-4: O MPEG-4 teve sua implementação baseada nos 2 padrões anteriores, 

com o objetivo de ser usado em arquivos para Internet de distribuição televis iva. 

Esse padrão possui funcionalidades de renderização 3D e gestão de direitos 

autorais. 

 
 MPEG-7: Esse padrão foi criado com o intuito de trabalhar na descrição 

multimídia, sendo padronizado pela ISO/IEC 15938. A descrição está associada 

ao conteúdo, fornecendo acesso rápido às matérias de interesse. Logo esse 
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padrão não foca codificação de vídeo e áudio, como os padrões falados 

anteriormente. 

 
 MPEG-21: Criado para definir um framework para aplicações multimídia, esse 

padrão tem como objetivo definir meios de compartilhamento de permissões e 

restrições de conteúdo. Assim como o MPEG-7 ele é baseado em XML, sendo 

responsável pela distribuição de licenças de forma segura e onipresente. 

O MPEG-2 comprime sequências de vídeo explorando quatro tipos de redundâncias 

apresentadas nessas sequências: a redundância temporal, redundância especial, redundância em 

entropia e a redundância psico-visual. 

Os valores de pixels podem ser relacionados com seus vizinhos, tanto no mesmo quadro 

(redundância especial) através da transformada de DCT, quanto entre quadros subsequentes 

(redundância temporal) através da aplicação de uma codificação preditiva. Assim é possível 

prever valores de pixels avaliando pixels próximos.  

  Um sinal digital não aleatório possui alguns valores que quando codificados ocorrem 

com maior constância que outros. Essa marca pode ser estudada através de valores que ocorrem 

mais vezes, utilizando de códigos menores ou maiores dependendo da quantidade de vezes que 

os valores se apresentam. Essa codificação é chamada de código de Huffman e é um exemplo 

de codificação por entropia. 

  Através da verificação do funcionamento do comportamento humano, mais 

especificamente do cérebro e do olho foi desenvolvido mais um estudo de compressão, essa 

compressão se baseia na sub amostragem da crominância. Utilizando das limitações dos 

detalhes que o olho pode perceber, em outras palavras, seu limite espacial e limites na 

capacidade de acompanhar o movimento de imagem, pode-se ser implementado a compressão 

psico-visual. 

Na figura 12 é mostrado o funcionamento interno de um codificador MPEG. 

Primeiramente com um processo de interpolação a imagem é convertida para uma dimensão 

adequada. Após a conversão é feito uma divisão em blocos de 8x8 pixels.  Posteriormente, é 

feito a detecção de movimento e sua compensação. Um possível erro de predição é submetido 

a uma transformada discreta de cossenos.  
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Após esse processo o sinal é passado pelo módulo Q, no qual realiza a quantização direta 

e a correção da escala no cálculo da transformada. Por último, o sinal é passado pelo código de 

Huffman, que compacta os bits de entrada. O codificador apresenta um buffer FIFO no final do 

processo para controlar a taxa de bits, mantendo nos limites pré-determinados.  

 

 

Figura 12. Diagrama do codificador MPEG 

Fonte: [23] 

  

O padrão MPEG-2 ao contrário do primeiro padrão MPEG obriga a utilização de GOP, 

normalmente utilizando de 6 a 15 quadros. Na figura 13, é mostrado um grupo de imagens 

típico do MPEG. 
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Figura 13. Grupo de Imagens para MPEG 

                 Fonte: [23] 

 

 Sendo M a distância entre quadros P consecutivos e N entre quadros I, os valores M = 

3 e N = 12 são escolhidos visando uma qualidade de vídeo satisfatória. Com essa configuração, 

8,33% dos quadros são do tipo I, 25% são do tipo P e 66% do tipo B. 

O padrão MPEG possui uma hierarquia de camadas, com cada camada tendo uma 

função bem definida no processo de compressão. A figura 13 demonstra como essa arquitetura 

é formada. 

 

 

Figura 14. Arquitetura MPEG 

Fonte: [23] 

 

 Como a figura 12 demonstra, essa arquitetura é composta de 6 principais elementos : 

Sequência, Grupo de Imagens (GOP), Fatia, Quadro, Macro bloco e bloco. 
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 A sequência nada mais é que a composição de vários grupos de imagens consecutivos.  

Grupo de imagem, como já foi discutido anteriormente, define a ordem como essa sequência 

será acessada, sempre começando com um quadro I. Quadro é a unidade básica, podendo ser 

do tipo I, B ou P. A fatia é responsável pelo endereçamento interno e sincronização do quadro, 

sendo útil para recuperação de erros. Formado por dois blocos de Luminância (Cr) e dois blocos 

de Crominância (Cb), o macro bloco é o elemento responsável pela estimativa do movimento e 

tem seu tamanho definido por 16x16 pixels.  Bloco é uma subdivisão da imagem que é formado 

por 8x8 pixels e utilizado para a realização do DCT. [25]  

O H.264, também conhecido como MPEG-4 AVC foi desenvolvido pelo ISSO/IEC 

MPEG e pelo ITU-T VCEG, formando uma parceria chamada Joint Video Team (JVT) sendo 

sua versão final foi lançada em 2003. O H.264 teve como objetivo ofertar uma qualidade de 

vídeo superior a padrões anteriores, porém utilizando de taxas de bits inferiores. Comparado ao 

MPEG-2, esse padrão apresenta um aumento na taxa de compressão de 50%.  

O padrão H.264 apresenta um grande número ferramentas disponíveis para uso, porém 

não é necessário a aplicação de todas elas, pois o mesmo dificultaria o trabalho dos 

decodificadores, tornando-os complexos de forma desnecessária. Sendo assim, o padrão define 

alguns perfis. O primeiro perfil definido é o Baseline, direcionado para aplicações como 

videoconferência. Esse perfil permite a codificação da entropia, codificação Inter-Quadro e a 

codificação Intra-Quadro. Outro perfil utilizado, é o perfil Main. O perfil Main é usado na 

transmissão de televisão e armazenamento de vídeo. Por último temos o perfil Extended que 

engloba funcionalidades dos dois perfis anteriores. [24] 

O padrão H.264/AVC é caracterizado pelos seus módulos e suas funcionalidades, são eles: 

Módulo predição Inter-Quadro, módulo de predição Intra-Quadro, módulo das transformadas 

diretas (T) e transformadas inversas (T-1), módulo de quantização (Q) e quantização e inversa 

e o módulo da codificação de entropia.  

 

 Módulo de predição Inter-Quadro: Esse módulo apresenta sub módulos chamados 

de estimação de movimento (ME) e compensação de movimento (MC).  Juntos 

esses módulos realizam o processo de predição de uma array retangular de pixels, 

como por exemplo, um macrobloco.  Para a predição seja feita um outro array 

retangular similar e já codificado é escolhido e essa escolha é mapeada através de 
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um vetor de movimento (MV). No padrão H.264/AVC os arrays podem ter o 

seguinte tamanho: 4x4, 4x8, 8x4, 8x8, 16x8, 8x16 e 16x16 pixels. O módulo de 

estimação movimento possui maior complexidade computacional e por isso o 

mesmo não está presente nos decodificadores. O padrão H264/AVC apresenta sua 

maior vantagem em seus módulos ME e MC, superando outros padrões. 

 

 

 A compensação de movimento é aplicada no processo de deslocamento de objetos 

movidos de um quadro para outro, tendo como função, a partir dos vetores criados 

pelo estimador de movimento, localizar os quadros passados ou futuros que melhor 

casam na memória e assim montar o quadro predito. 

 

 Módulo de predição Intra-Quadro: A predição intra-quadro é realizada através do 

processo de interpolação de pixels de blocos vizinhos que foram codificados 

anteriormente. O H.264 define nove modos diferentes de predição inter-quadro 

para blocos de luminância 4x4, como mostrado na figura 15. Observe que esses 

módulos se diferem em como se começara a predição. Nos modos 0 e 1, os quadros 

são reconstruídos através de quadros nas bordas. O modo 2 é feito, ou modo DC é 

feito através da média dos quadros de bordas, utilizando do resultado para 

aplicação nos quadros restantes e os outros módulos utilizam dos quadros 

horizontais e verticais para a estimação. 
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Figura 15. Modos de predição Intra-Quadro 

Fonte: [23] 

 
 
 
 Transformadas diretas e inversas: As transformadas são técnicas de redução de 

potência empregadas nos codificadores H.264/AVC. Entre exemplos de 

transformadas diretas e indiretas temos a transformada discreta do cosseno (DCT), 

transformada de Hadamard e suas respectivas transformadas inversas. 

 Módulo de Quantização (Q): Esse módulo é responsável pela quantização ou 

scaling e pela correção de escala das transformadas feitas anteriores. O fator de 

escala é variável, variando com em função de um parâmetro de quantização que é 

associar ao macro bloco que contém o bloco. 

 Módulo de quantização inversa (Q-1): Apesar desse nome, a quantização direta é 

irreversível, sendo assim é comum autores chamarem de rescaling, esse processo 

que é responsável pela quantização inversa e correção da escala nas transformadas 

inversas.  

 Módulo da codificação de Entropia: Essa codificação ou compressão se baseia no 

conceito de ignorar a semântica da informação, a mesma trata a informação como 

uma sequência de bits. As codificações de entropia podem se basear em técnicas 

de supressão de sequência repetitiva, baseando-se em códigos de comprimento 
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fixo, técnicas de codificação estatísticas, utilizando de identificação dos padrões 

de bits que correm mais frequentemente e técnicas baseadas em dicionários, que 

fazem uso de uma seleção de sequências de símbolos, com sua codificação 

servindo como token. 

 Módulo Filtro de Deblocagem: Esse filtro tem como objetivo a suavização o efeito 

de bloco do quadro que foi reconstruído antes de o mesmo ser utilizado na predição 

de um novo macro bloco. 

A figura 16, mostra visualmente cada módulo sendo empregado no codificador. 

 

 

 

Figura 16. Diagrama do codificador H.264 

Fonte: [22] 
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Capítulo 4 

Diferentes perfis abordados para comparação e ferramentas 

utilizadas 

4.1 Perfis abordados para comparação 

Cenários com redes terrestres de alta qualidade, redes terrestres de baixa qualidade e 

transmissão via satélite foram abordados na conclusão no intuito de comparar a qualidade de 

serviço entre as redes de comunicação com a qualidade de serviço encontrada nos nossos testes 

no capítulo 5.  

4.1.1 Transmissão via Satélite 
 

Satélites são objetos em órbitas ao redor da Terra. Leis físicas formuladas por Newton 

e Kepler são bases para cálculos das órbitas, que são trajetórias capazes de manter um equilíb r io 

gravitacional em volta da Terra sem precisar de nenhuma energia ou potência assistida. [34] 

 

 

 Figura 17. Orbitas de satélites 

Fonte: [26] 

 

Serviços de satélite são essenciais na vida moderna e possuem grandes vantagens tais 

como prover larga cobertura para lugares de difícil acesso, rápidos serviços de broadcast e 

multicast e comunicação móvel. Além de oferecer alta confiabilidade e disponibilidade. As 
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desvantagens da tecnologia de satélite, no entanto, englobam transmissões afetadas 

negativamente na presença de chuvas e ventanias, maiores atrasos Delay contando o tempo de 

subida e descida do satélite e maiores taxas de erro que fibra óptica. [26]  

Existem diferentes classificações de satélites de acordo com suas distâncias de órbitas 

em relação à Terra. Órbitas baixas (LEO) são localizadas em torno de 160km-2000km, Órbitas 

médias (MEO) são localizadas 6500km-19000km, enquanto Órbitas Geostacionárias (GEO) 

são localizadas aproximadamente 35.786 km acima do Equador. A grande maioria dos satélites 

de comunicação são do tipo Geoestacionários, que são assim chamados por serem colocados 

em uma órbita sobre o equador de tal forma que o satélite tenha um período de rotação igual ao 

do nosso planeta Terra, ou seja, 24 horas.  

Satélites usam a banda de micro-ondas, também chamado de espectro eletromagnético, 

para a comunicação e parte desse espectro é designado para diferentes aplicações. Como por 

exemplo, a Banda C utiliza o espectro de frequência entre 4-8 GHz para a transmissão enquanto 

a Banda Ku utiliza o espectro de frequência entre 12-18 GHz. Internacionalmente a banda mais 

popular é a banda Ku pois permite cursar tráfego com antenas menores, uma vez que se utiliza 

frequências mais altas. 

A fim de criar um perfil de comunicação via satélite levando em consideração os 

parâmetros de redes aplicados foi necessário um breve estudo de como o satélite se comporta. 

Na figura 18 é visto um resumo da comunicação via satélite. 

 

 

Figura 18. Comunicação via satélite 

Fonte: [26] 
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 Um dos grandes desafios dessa tecnologia é prover uma boa qualidade de serviço para 

os usuários, levando em consideração os diferentes parâmetros de redes tais como o jitter, que 

afeta diretamente a qualidade e performance de transmissão de dados.  

 O nosso estudo não entrou nos detalhes das tecnologias usadas, tais como ACM – 

Adaptive Code Modulation, nem em tecnologias de múltiplos acessos TDMA- Time Division 

Multiple Access, SCPC- Single Channel Per Carrier, entre outros. No entanto, nos baseamos 

em estimativas de parâmetros como porcentagem de perda de pacote, Delay, jitter e banda 

utilizada para emular a transmissão de stream de vídeos em tempo real. 

 

4.1.2 Transmissão via Rede Terrestre 

 A transmissão via Redes de Computadores é um assunto muito debatido e muito 

estudado que requer conhecimento em arquiteturas de redes tais como OSI e TCP/IP. A camada 

física da rede de computadores pode ser composta por fibra óptica, cabo coaxial ou par-trançado 

e a qualidade de transmissão de pacotes é diretamente influenciada de acordo com a escolha 

dessa infraestrutura.  

 

 

Figura 19. Tipos de materiais 

Fonte: [27] 

 

Fatores como a taxa de transmissão e atenuação fazem com que a fibra óptica leve 

vantagem perante os demais tipos de materiais. A taxa de transmissão da fibra óptica, por 

exemplo, é maior do que a taxa de transmissão do cabo coaxial. Um par trançado tem máxima 

taxa de 100 Mb/s enquanto o cabo de fibra óptica é capaz de transmitir 10 Gb/s ou mais. [27]  

Quanto à atenuação, apesar do cabo coaxial ser mais fácil de se comunicar com outro 

equipamento, a fibra óptica possui menos atenuação por distância, como mostra a Figura 20. 

Sendo assim, mais apropriada para enlaces de longas distâncias do que o cabo coaxial.  
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Figura 20. Gráfico de atenuação 

Fonte: [27] 

 

A qualidade de serviço nas redes de computadores depende tanto do entendimento dos 

princípios quanto dos protocolos e já existem algumas técnicas alternativas básicas tais como 

IntServ e DiffServ.  

A Arquitetura de Serviço Integrado IntServ corresponde a um conjunto de RFCs com o 

objetivo de ajudar a construir uma Internet que possa dar suporte ao transporte de vídeo, áudio 

e dados em tempo real mais robusta do que a atual. A qualidade de serviço na arquitetura IntServ 

é garantida através de mecanismos de reserva de recursos na rede. 

Já a técnica alternativa DiffServ garante a qualidade de serviço através de mecanismos 

de priorização de pacotes na rede e não utiliza nenhum tipo de mecanismo de reserva de 

recursos. Nesta solução os pacotes são classificados, marcados e processados de acordo com 

seu rótulo. Assim sendo, a ideia básica é reduzir o nível de processamento necessário nos 

roteadores para fluxos de dados. 

É importante ter conhecimento dessas técnicas e da motivação de cada uma para que 

possamos entender o quanto a qualidade de serviço é importante para diferentes aplicações. No 

nosso trabalho, no entanto, trabalhamos com perfis de Internet de redes terrestres boas e ruins, 

levando em consideração todos os parâmetros de rede. [27] 
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4.2 Ferramentas utilizadas 

4.2.1 A ferramenta Netem 

 

 Netem é o módulo de emulação de rede do Linux, presente desde a versão 2.6.7 do kernel. 

O mesmo fornece funcionalidade para testar protocolos emulando as propriedades de rede e 

pode ser configurado para processar todos os pacotes que estão sendo transmitidos a partir de 

uma determinada interface. As emulações de tais parâmetros de redes estão disponíveis: 

1) Delay – responsável por produzir atraso em cada pacote 

A latência e o delay (atraso) são parâmetros importantes para a qualidade de serviço. De 

maneira geral, a latência da rede pode ser compreendida como o somatório dos atrasos oriundos 

dos equipamentos e da própria rede de comunicação. 

 Os principais fatores que influenciam na latência são o atraso de propagação, 

correspondente ao tempo necessário para a propagação do sinal elétrico ou sinal óptico no meio, 

a taxa de transmissão, que depende da escolha de tecnologia da rede WAN, e o processamento 

nos equipamentos, tais como roteadores, switches, firewalls e outros. [28] 

2) Jitter – responsável pela variação do atraso 

O jitter é outro parâmetro importante quando se avalia a qualidade do serviço. Pode se 

entender que o jitter é a variação no tempo e na sequência de entrega de informações devido à 

variação nos atrasos da rede. A rede e seus equipamentos impõem certo atraso à informação 

que estão ligados tanto ao tempo de diferentes processamentos nos equipamentos 

intermediários quanto ao tempo de retenção de diferentes protocolos (IP, ATM, Frame Relay, 

entre outros).  
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Figura 21.  O efeito do Jitter 

 

Fonte: [28] 

 

Pode se ver pela Figura 21 que o jitter introduz distorção no processamento da informação 

com a possível reordenação dos pacotes. Esse efeito é prejudicial para os sistemas multimíd ia 

de tempo real, visto que os pacotes podem chegar expirados (tempo de exibição no passado) ao 

receptor. No entanto, protocolos como TCP, que verifica o sequenciamento dos pacotes, ou 

então protocolos de mais alto nível, como por exemplo o RTP – Real Time Transfer Protocol, 

tentam corrigir essa reordenação.  

3) Packet Loss – responsável por produzir perda de pacotes 

As perdas de pacotes em redes ocorrem por conta de fatores tais como: descarte de pacotes 

nos roteadores por conta de erros e congestionamentos e perda de pacotes devido à erros 

ocorridos na camada dois durante o transporte dos mesmos. 

4) Duplication – responsável por produzir a duplicação em cada pacote 

Em certas situações, pode acontecer que os pacotes IP sejam duplicados ao longo do 

caminho para seu destino. Por exemplo, um roteador pode decidir encaminhar o tráfego 

recebido através de 2 interfaces de rede diferentes. Neste caso, pode acontecer que ambos os 

pacotes IP cheguem ao destino. 

5) Corruption – responsável por introduzir um erro de bit único em um deslocamento 

aleatório em um pacote, emulando um ruído aleatório. 
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No processo de comunicação entre dois dispositivos digitais, a corrupção de dados ocorre 

na camada física, no canal ou devido à degradação da relação sinal ruído, por exemplo.  

Apesar do Netem possuir diversos comandos, nosso trabalho foca na parte de perda de 

pacotes, jitter, taxa de transmissão e delay.  

Afim de emular os parâmetros de rede a partir de uma comunicação entre dois endpoints, é 

necessária uma correta configuração de rede nas máquinas. Ambas precisam estar na mesma 

rede e possuir uma mesma sub máscara.  

4.2.2 A ferramenta FFMPEG 

 A ferramenta FFMPEG trabalha como um conversor de arquivos de vídeo e áudio que 

consegue capturar transmissões em tempo real de fontes de vídeo/áudio. Ela é capaz de 

decodificar, codificar, transcodificar, multiplexar, demultiplexar, transmitir, filtrar, dentre ouras 

funções.  

A ferramenta é baseada nas populares bibliotecas libavcodec, para codificação de áudio e 

vídeo e para multiplexação e demultiplexação, que podem ser encontradas em várias aplicações 

de conversão de vídeo. Além disso, FFMPEG suporta protocolos variados, incluindo FTP, TCP, 

UDP, HTTP, HTTPS, TLS e RTP. [3] 

 

  



 
 

37 
 

Capítulo 5  

Testes de Qualidade de Serviço em Ambiente Controlado 
 

5.1 Introdução 
 

Os primeiros testes foram realizados no MidiaCom, com o cenário abordado conforme 

a Figura 1. Foram utilizados dois computadores, um agindo como servidor e outro como cliente, 

conectados entre eles via cabo Ethernet, com IPs da mesma rede.  

Na máquina Cliente, foi utilizada a biblioteca FFMPEG, que pode capturar vídeo e áudio 

a partir de dispositivos desde que se informe o formato de entrada e o dispositivo, no intuito de 

estabelecer o fluxo do vídeo. O comando abaixo foi utilizado para estabelecer uma conexão 

com o IP de destino: 

ffmpeg -f v4l2 -i /dev/video0 -vcodec libx264 -tune zerolatency -b 1M -f mpegts 

udp://192.168.1.3:1234 

 

 Para o estabelecimento do fluxo de vídeo foram usados os seguintes comandos:  

 -f para se forçar o input/output no formato do arquivo, v4l2, que significa video for 

Linux versão 2, é uma coleção de drivers de equipamentos e API para suportar captura de vídeo 

em tempo real. 

 -i comando que se tem como argumento o nome do arquivo de entrada,  

-vcodec define o codec do vídeo como libx264 para codificar streams de vídeos para o 

formato H.264/MPEG-4 AVC,  

-tune é um comando opcional que pode ser usado para mudar as configurações baseado 

nas especificações do input, 

-b comando que fixa a taxa de bits do vídeo e por fim, é necessário estabelecer um 

protocolo de envio, IP de destino e porta a ser utilizada para a transmissão.  [3] 

Na máquina Servidor, é necessário abrir a mesma porta de comunicação (no nosso caso 

a porta aberta foi 1234) para receber o vídeo e exibir no Mplayer, um player multimídia de 

http://192.168.1.3:1234/
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código aberto para diversos sistemas operacionais, como por exemplo GNU/Linux,usando o 

seguinte comando: 

mplayer udp://:1234 -cache 1900 

 

Após realizada a comunicação entre os computadores, é possível partir para o próximo 

passo e emular a transmissão de vídeo em tempo real mudando os parâmetros de rede tais como 

perda de pacotes, taxa de transmissão, delay e jitter. 

5.2 Testes de Perda de Pacotes 
 

Uma vez a conexão estabelecida, é hora de explorar a ferramenta NETEM adicionando 

perda de pacotes a fim de verificar a qualidade do vídeo utilizando o seguinte comando: 

$ sudo tc qdisc add/del dev enp8s0 root netem loss X% 

 

É utilizado o pacote tc referente ao traffic control, que permite ao usuário o acesso aos 

parâmetros de rede e o comando qdisc referente ao queueing discipline, a combinação de fila e 

algoritmo que decide quando enviar qual pacote. Usa-se add ou del para adicionar ou deletar a 

regra, enquanto dev enp8s0 é a interface de rede utilizada para a transmissão de pacotes. A 

partir disso, usa-se o comando netem loss X% responsável pela porcentagem de perda de 

pacotes.  Os primeiros testes realizados foram com 𝑋 = %, 𝑋 = %, 𝑋 = %, 𝑋 =%  𝑋 = %.  
Os resultados são mostrados respectivamente na Tabela 4 a seguir:  

 

. 
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Tabela 4. Resultados dos Testes de Perda de Pacotes 
 

 

Fonte: O autor 

Pudemos concluir, neste primeiro teste, baseado em nossa visão humana, que quando 

há perda de 5% de pacotes a qualidade do vídeo é pouco afetada, diferente da perda de 75% e 

90% de pacotes, onde o vídeo é distorcido e a informação perdida durante o trajeto, como 

 X =  % 

 

 X =  % 

 

 X =  % 

 
X =  % 

 

X =  % 
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esperávamos. Percebemos também que para termos, de fato, alguma conclusão sobre o limiar 

da porcentagem de perdas de pacotes, um novo dia de testes seria necessário. 

Com isso, foi feito um segundo dia de testes com 𝑋 = %, 𝑋 = %, 𝑋 = %, 𝑋 =%, 𝑋 = %, 𝑋 = % (novamente), 𝑋 = %, 𝑋 = %, 𝑋 = %, 𝑋 = %  𝑋 = . % a fim 

de termos um limiar de quanto a perda de pacotes atrapalha na transmissão de vídeo em um 

ambiente controlado.  

Os resultados se encontram nas figuras a seguir:

 

Tabela 5. Resultados dos Testes de Perda de Pacotes 

 

 

X = 14 % 

 

X = 10% 

 

X = 8% 

 

X = 7% 
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X = 6% 

 

X = 5% 

 

X = 4%  X = 3% 

X = 2%  X = 1% 
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X = 0.5 % 

 

 

Fonte: O autor 

É importante ressaltar que não nos baseamos somente na imagem retirada acima, e sim 

em um tempo de análise do vídeo em tempo real. A imagem somente auxilia na conclusão e só 

capta um momento específico do vídeo. 

Juntando os dois dias de testes percebemos que a porcentagem de perda de pacotes afeta 

diretamente a qualidade de transmissão de vídeo, fazendo com que o vídeo perca suas principa is 

características e dificultando o entendimento da informação transmitida. Com base na nossa 

visão humana o limiar de uma qualidade de vídeo aceitável se encontra entre 1% e 2% de 

perdas. 

Foi feito adicionalmente mais um dia de testes, emulando o parâmetro de delay em 𝑋 =  % (novamente), 𝑋 =  % (novamente ,𝑋 =  . %, 𝑋 =  . %, 𝑋 =  . %, 𝑋 = % (novamente), 𝑋 =  . % sem movimento e com movimentos bruscos, X = 0.1 % sem 

movimento e com movimentos bruscos. 

Os resultados se encontram na Tabela 6 a seguir: 
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Tabela 6. Resultados dos Testes de Perda de Pacote 

 X =  % 

 X =  % 

 X =  . % 

 X =  . % 
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 X =  . % 

 X =  % 

X = 0.5% sem movimentos bruscos X = 0.5% com movimentos bruscos 

X = 0.1% sem movimentos bruscos X = 0.1% com movimentos bruscos 

 

Fonte: O autor 
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Pudemos perceber que até 0.1% de perda de pacotes influencia na qualidade de vídeo e 

que o ideal seria ter um sistema onde a perda de pacotes fosse nula. No entanto, quando a 

porcentagem de perda de pacotes é entre 1% e 2% não existe perda total da informação. Apesar 

da qualidade piorar, ainda se tem ideia do objeto a ser transmitido.  

Por outro lado, foi verificado que a qualidade de transmissão é afetada negativamente 

com movimentos bruscos, como se pode ver na tabela 6 com o exemplo de X = 0.5%. A 

diferença entre o vídeo com o objeto estático e o objeto em movimento é nítida e nos fez 

concluir que quando há uma transmissão de vídeo em tempo real de objetos se movimentando 

muito rápido, a perda de pacotes deve ser menor de quando há uma transmissão de vídeo em 

tempo real com objetos se movimentando devagar. 

 

5.2 Testes de Jitter 
 

Através dos parâmetros propiciados pelo Netem podemos nos aproximar ainda mais da 

realidade adicionando jitter que é uma variação estatística do atraso. A adição do jitter é 

randômica e com ele é possível emular bem um ambiente de rede distante. Isso porque 

precisamos utilizar técnicas para inferir aproximações estatísticas e não deixar simplesmente 

por um processo randômico. 

  Foi utilizado o seguinte comando, fixando o parâmetro de delay em 25ms e variando o 

parâmetro da variação de atraso X afim de entender a influência do jitter na transmissão de 

vídeo. 

sudo tc qdisc add/del dev enp8s0 root netem Delay 25ms Xms 
 

A seguir, na Tabela 7,  mostramos os resultados dos testes com diferentes valores de jitter: 



 
 

49 
 

Tabela 7. Resultados dos Testes de Jitter 

 

X = 0.02 ms 

 

X = 0.01 ms 

 

X= 0.002 ms X= 0.003 ms 
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X = 0.004ms X = 0.005ms 

 

X = 0.007ms 

 

X = 0.008ms 

 

X = 0.009ms 

 

X= 0.0002ms 

 
 

Fonte: O autor 
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Após perceber como o parâmetro de variação do atraso se comporta, podemos perceber 

que X = 0.005ms é um jitter aceitável.  

Afim de termos mais certeza, foi necessário um segundo dia de teste variando o jitter 

em X = 0.01 (novamente), X = 0.006ms, X = 0.005ms (novamente), X = 0.004ms (novamente) 

com e sem movimentos bruscos. 

Os novos resultados são vistos a seguir na Tabela 8: 

Tabela 8. Resultados dos Testes de Jitter 

 

X = 0.01ms 

 

X = 0.006ms 

 

X = 0.005 ms, sem movimentos bruscos 

 

X = 0.005 ms, com movimentos bruscos 
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X = 0.004 ms, sem movimentos bruscos 

 

X = 0.004 ms, com movimentos bruscos 

 

Fonte: O autor 

Novamente, percebe-se que com a variação de atraso 0.01ms tem-se uma perda da 

informação completa, não sabendo mais que tipo de objeto está sendo transferido. No entanto, 

quando baixamos para 0.005ms a informação, apesar de distorcida, é reconhecida. Além disso 

pudemos perceber que quando o objeto transferido se encontra em movimento a qualidade de 

vídeo é negativamente afetada.  

Após mais um dia de testes é possível dizer que o jitter também é um fator determinante 

na qualidade de vídeo, sendo bastante sensível. O jitter em 0.005 ms causa distorções no vídeo, 

mas não destrói completamente a informação. Contudo, o jitter em 0.004 ms, mesmo em 

movimento, causa distorções consideravelmente menores do que em 0.005 ms, sendo 

considerado por nós, um bom limiar. 

5.3 Testes de Banda 

Um dos fatores decisivos quando se leva em conta a transmissão tanto de dados quanto 

de vídeo é a taxa de transmissão utilizada. Com o surgimento de novas aplicações as demandas 

por taxa de transmissão se tornam superiores e cabe às prestadoras de serviço proverem a banda 

requerida por seus clientes. 

Foi utilizado somente o comando da biblioteca FFMPEG, para emular diferentes taxas 

de transmissão, uma vez que necessário. Em casos de Megabits usa-se o sufixo M e em casos 

de Kilobits usa-se o sufixo K. 
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ffmpeg -f v4l2 -i /dev/video0 -vcodec libx264 -tune zerolatency -b XM/K 

 

Segue abaixo na Tabela 9 os resultados obtidos para cada cenário de banda X: 

Tabela 9. Resultados dos Testes de Banda 

 

 
X = 2M 

 
X = 1M 

 

X = 900K X = 800K 
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X = 600K X = 500K 

 

X = 400K 

 

X =300K 

 

X = 250K 

 

X = 200K 
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X = 150K 

 

 

Fonte: O autor 

O que podemos perceber após diferentes testes é que por mais que uma alta taxa de 

transmissão ajude na nitidez do vídeo, a mesma não é fundamental para passar a informação 

completa em casos de pouca mudança temporal da informação. Felizmente o ambiente do 

Projeto Telessaúde é um sistema que muda pouco temporalmente, uma vez que o consultór io 

permanecerá estático e o paciente na maior parte do tempo não se movimentará bruscamente. 

Em outras palavras, uma baixa taxa de transmissão não é a responsável pela perda de 

informação em ambientes majoritariamente estáticos, mas afeta a qualidade e a nitidez de vídeo. 

5.4 Testes de Delay 
 

Afim de terminar nossos testes iniciais e cobrir todos os 4 parâmetros decisivos na 

transmissão de vídeo, foram realizados testes de delay em tempo real. Foi utilizado o seguinte 

comando: 

sudo tc qdisc add/del enp8s0 root netem Delay Xms 

 

Ambos utilizamos computadores diferentes nesse teste. Enquanto um emulava 

diferentes valores de delay o outro analisava o atraso causado. Foram feitos testes com 9 valores 

de delay diferentes, sendo eles, X = 2000ms, X = 500ms, X = 250ms, X = 175ms, X = 150ms, 

X = 100ms, X = 50ms, X = 25ms, X = 10ms, X = 1ms e X = 0ms e ambos tivemos chance de 

analisar a olho nu a transmissão de vídeo em tempo real com diferentes atrasos. 
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Diferente dos outros parâmetros não é possível mostrar os resultados da análise de delay 

baseados em fotos. Com isso, vamos mostrar quais valores foram abordados pela linha de 

comando com os prints dos nossos testes de ping. 

 

 Para X = 2000 ms 

 

 Para X = 1000ms 
 

 
 

 Para X = 500ms 
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 Para X = 250 ms 
 

 

 Para X = 175 ms 

 

 Para X = 150 ms 

 

 Para X = 100 ms 
 

 
 
 Para X = 50 ms 
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 Para X = 25ms 

 

 Para X = 10ms 
 

 
 

 Para X = 1ms 
 

 
 

 Para X = 0ms 
 

 

 

Após a análise de diferentes parâmetros de delay, pudemos perceber que apesar de ser 

um grande incômodo ter um atraso entre a informação enviada e a informação recebida, esse 

parâmetro não corrompe o vídeo diretamente.  
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No entanto, para transmissão de vídeo em tempo real qualquer tipo de incômodo importa 

e é de extrema importância minimizar ao máximo esse parâmetro. 

Percebemos também que grandes delays, como por exemplo 2000ms, produzem 

indiretamente perda de pacotes. Isso pode ser explicado devido ao fato do timeout que o 

dispositivo possui.  

Com base na nossa visão humana, um delay aceitável para a transmissão de vídeo em 

tempo real seria 25ms, enquanto o delay de 10ms foi pouco perceptível aos nossos olhos. 
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Capítulo 6  
 

Conclusão 
 

 Concluímos então, que afim de manter uma boa qualidade de vídeo na transmissão em 

tempo real, deve-se manter os valores na faixa da Tabela 10 de Qualidade de Serviço aceitável, 

com pequenos incômodos, e Tabela 11 de Qualidade de Serviço ideal: 

Tabela 10. Parâmetros Aceitáveis  

Parâmetros Valores 

Perda de Pacotes 2 % 

Taxa de transmissão 1 Mb/s 

Delay 25 ms 

Jitter 0.005 ms 

 

Fonte: O Autor 

 

Tabela 11. Parâmetros Ideais 

Parâmetros Valores 

Perda de Pacotes 0.1 % 

Taxa de transmissão 2 Mb/s 

Delay 10 ms 

Jitter 0.004 ms 

      

Fonte: O Autor 

Nossa conclusão ainda compara com os parâmetros usados nos perfis previamente 

comentados no capítulo 4, que incluem transmissão via satélite e transmissão via redes 

terrestres. 
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6.1 Comparativo com os valores dos parâmetros de Internet via 
Satélite 
 

Um dos nossos maiores desafios no trabalho foi conseguir os parâmetros ideais e mais 

usados em transmissão via satélite. Foi escolhido o artigo Evaluation of Coexisting Enhanced 

TCP Flows on the High-speed Internetworking Sattelite (WINS) e o artigo The Rain Attenuation 

on Real-Time Video Streaming via Satellite Links como nossa base para os dados. 

Afim de determinar os valores dos parâmetros de taxa de transmissão, de retardo e de 

jitter em transmissões via satélite foi escolhido os valores da Tabela 12 abaixo: 

 

Tabela 12. Parâmetros de retardo, taxa de transmissão e jitter. 

 

                                                        Fonte: [29] 

 

A tabela se baseou na arquitetura da Figura abaixo onde LET (Large Earth Terminal) é 

uma antena de 5 metros e HDR-VSAT (High Data Rate-Very Small Aperture Terminal) uma 

antena de 1.2 metros que foram utilizadas como transmissor e receptor, respectivamente. IDU 

(Indoor Unit) pode ser explicada como se fosse os equipamentos internos da rede, que 

acompanham a infraestrutura interna. 

 



 
 

62 
 

 

Figura 22. Topologia via Satélite 

Fonte: [29] 

 Comparando os valores de taxa de transmissão e de retardo, é sabido que a transmissão 

via satélite consegue atingir altas taxas de transmissão e que o retardo é, de fato, muito grande 

por conta do tempo de subida e descida do satélite e muito superior aquele encontrado nos 

nossos testes. O mesmo acontece com o jitter, que fica em torno de 16.2 – 16.3 ms, que tem um 

valor muito superior quando feita uma comparação com o nosso limiar de jitter aceitável 

encontrado em nossos experimentos em ambiente controlado. Com isso, fomos à procura de 

explicações do porquê dessa grande diferença de valores entre o artigo relacionado e os nossos 

testes anteriores. De fato, existe uma técnica chamada buffer de compensação de jitter [30] que 

é utilizada nas aplicações com o objetivo de eliminar o efeito causado pelo jitter inserido pela 

rede. O buffer de compensação de jitter nada mais é que uma memória auxiliar na qual os 

pacotes ficam armazenados durante um determinado intervalo de tempo com o objetivo de 

serem reproduzidos em seu tempo certo.  

Infelizmente a utilização do buffer de compensação de jitter acaba aumentando o atraso 

da transmissão total sofrido pelos pacotes. O atraso inserido pelo buffer tem como objetivo 

garantir que os pacotes atrasados cheguem a tempo de serem reproduzidos e os pacotes que 

cheguem adiantados aguardem os que ainda não chegaram no receptor para que sejam 

processados na sequência correta. [30]  

 

No nosso ambiente de teste onde o vídeo é transmitido em tempo real a inserção do 

buffer de compensação de jitter não é válida, uma vez que qualquer tipo de delay deve ser 

evitado. Logo, podemos concluir que o jitter em transmissões via satélite está acima do valor 

ideal e do valor aceitável para a transmissão de vídeo em tempo real. 
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Já para a comparação do parâmetro de perda de pacotes foi necessário interpretar o 

artigo The Rain Attenuation on Real-Time Video Streaming via Satellite Links que analisa a 

relação entre a perda de pacotes e a qualidade de vídeo em streaming de video em transmissão 

via satélite.  É sabido que High-speed Internetworking Sattelite (WINS) trabalha em altas 

frequências do espectro e sofre de perdas por propagação seja por conta de atenuação de chuvas 

ou ventos. Com isso, um estudo de perdas de pacotes, que é um dos principais parâmetros que 

afetam diretamente a qualidade de transmissão de vídeo em tempo real, é necessário para 

diferentes áreas de pesquisa. 

 O artigo concluiu que a pior qualidade de vídeo adquirida está relacionada com as fortes 

atenuações que as informações sofrem por conta das chuvas e outros fatores externos e que a 

porcentagem de perda de pacotes gira em torno de 7.5%. 

Casos em que a qualidade de vídeo está aceitável a porcentagem de perda de pacotes 

gira em torno 0.47%, podendo chegar em 0.485% se for permitido um leve desconforto da 

transmissão de vídeo.  

Com isso, concluímos a comparação dos valores dos parâmetros utilizados em 

transmissão via satélite com os valores dos parâmetros encontrados por nós no nosso ambiente 

de teste: 

 

Tabela 13. Sistema SEPREV versus Sistema via Satélite 

Parâmetros Valores 

aceitáveis 

Valores ideias Valores em 

Transmissões 

via Satélite 

Se encontra 

dentro dos 

padrões? 

Jitter 0.005 ms 0.004 ms 16.2 – 16.3 ms Não 

Taxa de 

Transmissão 

1 Mb/s 2 Mb/s 24 Mb/s – 51 

Mb/s 

Sim 

Delay 25 ms 10 ms 777 ms – 778 

ms 

Não 

Perda de Pacotes 2% 1% 0.47 % - 7.5 % Depende de 

fatores externos 

 

Fonte: O autor 
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6.2 Comparativo com os valores dos parâmetros da Internet via 

Redes Terrestres 

 

 Afim de fazer um comparativo entre os valores encontrados durante os nossos testes e 

com os valores reais da Internet via Rede Terrestre, utilizamos o aplicativo Ping Analyzer para 

medir os parâmetros de internet na casa do Rogério e na UFF. A seguir mostramos os resultados 

obtidos para as diferentes situações: 

Tabela 14. Diferentes Parâmetros no Sistema via Redes Terrestres 

Internet na Casa do Rogério Internet na UFF 

  

 

     Fonte: O Autor 

No que diz respeito à taxa de transmissão utilizada na rede da UFF, foi feito um teste no 

site speedtest.net que mostra que a banda alcançada foi 1.54 Mb/s de download e 5.67 Mb/s de 

upload. A Figura 23 mostra o resultado: 
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Figura 23. Medição da Banda da UFF 

Fonte: [31] 

 

Afim de comparar os parâmetros, levamos em consideração que a taxa de transmissão 

da casa do Rogério bateu a taxa de transmissão contratada, ou seja, 20 Mb/s. Com isso, foi 

possível chegar a tal tabela comparativa abaixo:  

Tabela 15. Sistema SEPREV versus Sistema via Redes Terrestres 

Parâmetros Valores 

aceitáveis 

Valores ideias Valores em 

Transmissões via 

Redes Terrestres 

Se encontra 

dentro dos 

padrões? 

Jitter 0.005 ms 0.004 ms 21.85 ms – 61.66 

ms 

Não 

Taxa de 

Transmissão 

1 Mb/s 2 Mb/s 1.54 Mb/s – 20 

Mb/s 

Sim 

Delay 25 ms 10 ms 58.49 ms – 

479.68 ms 

Não 

Perda de Pacotes 2% 1% 0 % Sim 

 

6.3 Trabalhos Futuros 
 

 Nosso objetivo nesse trabalho foi enriquecer o Projeto Telessaúde, parceria da UFF 

com a Marinha, referenciando valores de parâmetros de redes a serem utilizados. Com isso, 

trabalhos futuros podem se basear nesses valores para implementar os mesmos no ambiente 

real do projeto Telessaúde. Os testes feitos com parâmetros de rede podem ser expandidos 

também para parâmetros de áudio e vídeo, englobando o sistema como todo. 
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