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RESUMO
As tradicionais empresas de telecomunicações, com o considerável aumento da
concorrência por parte dos operadores de televisão a cabo e satélite, encontram-se
em processo de desenvolvimento de novos serviços visando a retenção de seus
clientes e aumento de receita. O Internet Protocol Television (IPTV) representa uma
real oportunidade de oferta de serviços de vídeo e aumento dos lucros. Todavia o
nível de qualidade exigido por parte dos usuários do sistema torna-se cada vez mais
elevado, indo além dos atributos de Quality of Service (QoS) sob o ponto de vista de
redes IP. Surge o conceito de Quality of Experience (QoE), referente ao grau de
satisfação por parte do usuário em relação aos serviços ofertados e neste aspecto o
zapping time (tempo de chaveamento entre canais) representa importante fator na
composição do QoE. Diversos trabalhos apresentam métricas de avaliação de QoE
e propostas para redução do zapping time, muitas delas ainda extremamente
dependentes da disponibilidade de banda nas redes de transporte e acesso. Neste
trabalho a proposta de redução do zapping time atua na etapa de compressão, com
a manipulação e testes de diversos parâmetros de configuração no ambiente do
Centro de Recepção e Tratamento de Sinais (CRTS). Em um ambiente de testes e
execução de provas, baseado em equipamentos de uma rede operacional de IPTV,
após análise e alteração nas configurações, realizam-se a criação de canais de
televisão com conteúdo para testes, ajustes de parâmetros nos codificadores e
diversas medições (cronometragem) do zapping time em diferentes condições. Os
resultados mapeados são aplicados a uma análise estatística para validação e
definição dos itens de maior relevância no contexto da proposta. Com isso torna-se
possível aos Provedores de Serviços de Comunicação (PSC´s) a melhoria dos
índices de QoE.
Palavras Chaves: IPTV, QoE, QoS, zapping time

ABSTRAT
ZAPPING TIME OPTIMIZATION IN SERVICE PLATFORMS BASED ON IPTV
The Traditional Telecommunications Companies, with the considerable increase of
Cable Operators competition, have been developing new services in order to retain
and attract broadband subscribers as well as to increase its revenue. IPTV
represents a real opportunity to offer broadcast and on demand video services, but
the quality level expected by the customers has become higher than the traditional
Quality of Service (QoS) features on IP networks. In response to this, Quality of
Experience (QoE), which means a satisfaction level from the customer point of view,
is on development and zapping time is one of the most important QoE components.
Proposals to reduce zapping time are extremely dependent on bandwidth availability.
In this work, the main idea is optimize the zapping time dealing with the compression
step (e.g. encoder’s configuration) and submit the results to a statistical analysis.
Therefore it is possible for Communication Service Providers to improve rates of
QoE.
Key Words: IPTV, QoE, QoS, zapping time
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1

INTRODUÇÃO

Os constantes avanços tecnológicos provocam no mercado de telecomunicações
mudanças estratégicas de forma acelerada, muitas vezes desestabilizando
mercados antigos e por outro lado criando novas possibilidades de aumento de
receita e competitividade.
A implementação de soluções baseadas em voz sobre internet protocol (VOIP), por
exemplo,

contribuem

para

o

comprometimento

do

mercado

de

telefonia,

principalmente a longa distância, provocando uma redução no faturamento das
operadoras de telecomunicações. Tais avanços tecnológicos conduzem estas
empresas a buscarem novas maneiras de recuperar a captação de receita,
propiciando novas oportunidades de negócios.
Tecnologias como Digital Subscriber Line (DSL), evoluíram permitindo um aumento
em largura de banda nas redes de acesso e aliado ao progresso das tecnologias de
compressão de vídeo, como por exemplo, o H.264/MPEG-4 proporcionam às
operadoras de telecomunicações a possibilidade de transmissão de vídeo sobre
suas redes de pares metálicos.
Obviamente tornam-se necessárias atualizações nas redes de acesso e núcleo das
redes de dados das operadoras de telecomunicações, redes estas baseadas em
Internet Protocol (IP), para que se obtenha um maior número de usuários de
serviços de vídeo. Outra vantagem de uma rede IP é a possibilidade de integração e
convergência. Serviços convergentes implicam em uma integração dos serviços
atuais de forma transparente a novos serviços de valor agregado.
O Internet Protocol Television (IPTV), consiste na oferta de serviços de TV pelas
operadoras de telecomunicações por meio de uma plataforma IP convergente, de
maneira que estes serviços sejam comparáveis aos ofertados pelas operadoras de
TV a cabo e TV via satélite e com a possibilidade de uma oferta maior de serviços
agregados.
Em sistemas de TV a cabo, todos os canais são distribuídos simultaneamente,
impossibilitando a oferta de um maior número de canais, ou mesmo de serviços
como vídeo sobre demanda (VoD), diferentemente do IPTV, o qual possibilita ainda
interatividade, gravação de conteúdos na rede da operadora, jogos, comércio
eletrônico, música sob demanda, vídeo conferência, correio eletrônico na TV,
mensagens instantâneas pela TV, etc.
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Arquiteturas baseadas em IPTV, encontram-se em constante desenvolvimento nas
diversas operadoras de telecomunicações com o objetivo de agregar serviços de
televisão e todo seu potencial aos atuais conjuntos de produtos. Tais serviços
necessitam oferecer qualidade igual ou superior aos tradicionais produtos
disponibilizados pelas operadoras de televisão. A qualidade de experiência (QoE)
sob o ponto de vista do usuário final é crítica para a sustentabilidade dos serviços
IPTV.Sendo assim, a redução do tempo de chaveamento entre canais – zapping
time (um dos elementos chaves na composição de QoE) torna-se um fator essencial
para o sucesso na implementação do IPTV.

1.1

MOTIVAÇÃO

Diversos provedores de serviços de comunicação (PSCs), atual denominação das
operadoras

de

telecomunicações,

encontram-se

em

pleno

processo

de

desenvolvimento de novos serviços, com o objetivo de proporcionar aumento de
receita e retenção de seus clientes. O IPTV, que representa a componente chave do
chamado TRIPLE–PLAY (vídeo, voz e dados), habilita as tradicionais empresas de
telecomunicações a competir com as empresas de televisão a cabo que também
agregaram serviços de voz e dados a suas ofertas. O mercado de telecomunicações
considera IPTV como real oportunidade de aumento de receita para os próximos
anos e atualmente os esforços estão voltados à melhoria de qualidade na prestação
de serviços. Sendo assim, fatores de sucesso não mais se limitam à manutenção
praticamente ininterrupta de parâmetros de Service Level Agreements (SLA). É
necessário que os PSCs orientem-se para a disponibilização de um elevado grau de
qualidade

de

experiência

do

usuário,

o

denominado

QoE

fundamentado

principalmente em disponibilidade, confiabilidade, usabilidade, tempo de resposta e
custo (RYU,YONGSUN. et al, 2006).
QoE refere-se ao grau em que um determinado serviço satisfaz as expectativas na
perspectiva dos usuários finais. O objetivo dos PSC’s é igualar ou superar as
expectativas relacionadas à QoE diante dos tradicionais provedores de televisão a
cabo e satélite. Aspectos comerciais como preços e conteúdo também são
considerados, pois é inevitável a comparação com os serviços prestados entre as
concorrentes. Segundo RYU, YONGSUN. et al (2006), alguns fatores técnicos
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fundamentais na composição do IPTV QoE são qualidade de mídia (vídeo e áudio),
disponibilidade, segurança e zapping time (velocidade com que os usuários
conseguem efetuar a mudança de canal). Zapping time de valor elevado aumenta a
sensação de desconforto por parte do usuário final, influenciado principalmente pela
variação de atrasos nas redes de transporte e acesso (em função de equipamentos
como roteadores IP, Switches, Digital Subscriber Line Access Multiplexer (DSLAM),
protocolos multicast, etapas de codificação, compressão de sinais, processamento e
ajustes nos buffers dos decodificadores. Existem diversos trabalhos que atribuem
aos protocolos multicast importante contribuição na composição do zapping time
(CHO et al, 2004) e ainda sugerem a instalação de diversos servidores distribuídos
por toda a rede (MANDAL; MBURU, 2007), que armazenam conteúdo de áudio e
vídeo de diversos canais, atendendo às requisições iniciais dos decodificadores.
Limitação de banda representa um fator limitante na implementação desta solução.
ZAPATER e BRESSAN (2007) apresentam um modelo em camadas de QoS
(Quality of Service) e QoE para IPTV no qual são referenciadas contribuições,
responsabilidades

de

cada

domínio

e

métricas

das

diversas

camadas

(Transporte/Rede, Aplicação e Serviços). Como exemplo de métrica aplicada a QoE,
cita-se o Mean Opinion Score (MOS) no qual a qualidade de vídeo é subjetivamente
avaliada com a atribuição de conceitos de hum (1) a cinco (5). KOOIJ, AHMED e
BRUNNSTROM (2006) elaboram um modelo de avaliação de zapping time em
termos de VMOS e definem uma fórmula que relaciona os dois conceitos (zapping
time X MOS), porém aplicados a experimentos realizados em páginas HyperText
Markup Language (HTML).
FUCKS, H; FARBER, N e Joo, et al (2008) apresentam como idéia básica de
redução do zapping time, a antecipação do envio de quadros I aos decodificadores,
por diversas maneiras, porém com a necessidade de uma infra-estrutura dedicada
ao armazenamento e envio dos fluxos de vídeo.
Os trabalhos referenciados anteriormente contribuem nos aspectos de avaliação,
definição de métricas e medidas de desempenho relacionadas ao zapping time,
dentro de um conceito mais amplo, o de Quality of Experience. Alguns modelos
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necessitam ser validados e aplicados em implementações reais de arquiteturas
IPTV. Propostas de redução de zapping time estão diretamente relacionados à
alocação e disponibilidade de banda e também a necessidade de infra-estrutura
dedicada, o que resulta na busca de contribuições para esta questão.
1.2

OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é elaborar uma proposta que permita a otimização do
zapping time por meio de adequações na etapa de compressão, (parâmetros de
configuração dos codificadores). Para tanto são realizados testes em ambiente
controlado, mapeados os resultados e submetidos à análise estatística. O resultado
é a indicação dos parâmetros de maior grau de contribuição na redução do zapping
time.
1.3

CONTRIBUIÇÕES

O desenvolvimento deste trabalho implicará em várias contribuições ao sistema
IPTV e à área de transmissão de vídeo, tais como:
 Modelo QoE/QoS x Zapping Time.
 Mapeamento dos principais parâmetros responsáveis pela composição do
zapping time.
 Proporcionar aos Provedores de Serviços de Comunicação, detentores de
plataformas IPTV gerenciáveis, melhoria nos índices de QoE, mais
especificamente no zapping time e principalmente por meio de uma proposta
não dependente do incremento de banda no núcleo das redes de transporte e
acesso, mas sim pela manipulação de parâmetros na etapa de compressão
da arquitetura IPTV.
1.4

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

O capítulo 2, Internet Protocol Television, apresenta a definição de IPTV, principais
serviços associados, modelo de referência, arquitetura funcional baseada em
modelo ITU-T Y.1910, exemplos de arquiteturas comerciais, descreve as funções
dos principais componentes destas arquiteturas (centro de recepção e tratamento de
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sinais, módulo de gerenciamento e controle, redes de transporte, acesso e
decodificadores), protocolo multicast, conceitos de QoE e zapping time.
O capítulo 3, Compressão, apresenta os principais métodos de compressão, padrão
MPEG (Sistema e vídeo), modelo de transmissão, os processos de ajustes (controle
de ocupação) dos buffers dos codificadores MPEG e principais parâmetros de
configuração na etapa de compressão, avaliados na parte experimental desta
pesquisa.
O capítulo 4, Trabalhos Correlatos, apresenta os principais trabalhos que embasam
e caracterizam-se como motivadores da elaboração desta obra.
O capítulo 5, Desenvolvimento dos testes e análise dos resultados, descreve as
diversas fases na execução de mapeamento de parâmetros, plano de testes,
preparação de ambiente de provas, execução de testes, aplicação de DoE,
verificação do modelo MOS x zapping time e análise dos resultados
O capítulo 6, Conclusões, apresenta as reflexões sobre todo o desenvolvimento
realizado e sugere trabalhos futuros como sequência desta pesquisa.
Referências Bibliográficas.
O Anexo A, DoE – Design of Experiments, descreve as técnicas de avaliação de
experimentos utilizados neste trabalho para a verificação e análise dos resultados
obtidos.
O Anexo B, Configuração dos equipamentos, apresenta as configurações utilizadas
nos testes constituintes desta pesquisa.
O Anexo C, Detalhamento dos testes em modo debug, apresenta a sequência de
mensagens e o respectivos instantes de tempo dos testes realizados na avaliação
do zapping time com o decodificador configurado em modo debug.
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2
2.1

INTERNET PROTOCOL TELEVISION - IPTV
INTRODUÇÃO

O presente capítulo descreve o conceito (definição) de IPTV, tipos de serviços,
definição de requisitos, modelo de referência, exemplo de arquiteturas IPTV,
protocolo multicast, definição e composição de QoE.
2.2

IPTV – DEFINIÇÃO

IPTV é o serviço de transmissão de conteúdo de televisão (ao vivo ou sob demanda)
a usuários registrados como assinantes deste sistema, por meio de uma rede
baseada em protocolo IP e com acesso por meio de uma conexão banda larga.
Diferentemente de TV na Internet, a rede utilizada para a oferta deste serviço possui
gerenciamento e políticas de QoS, proporcionando eficiência e total controle por
parte dos Provedores de Serviços (ALTGELD; ZEEMAN, 2005). Além de suas
funções básicas de TV broadcast e com a possibilidade de oferta de serviços de
contratação de vídeo sob demanda, o serviço IPTV oferece o nível de interatividade
facilitado pela utilização de redes banda larga bidirecionais, com grande capacidade
de transmissão e canal de retorno. A interatividade, um dos fatores de grande
sucesso da Internet é agora transportada para um outro meio, a televisão.
Dessa maneira, um usuário enquanto assiste TV, recebe notificações de correio
eletrônico na tela da TV, a identificação de uma chamada também na tela da TV,
visualiza as condições climáticas em todo o mundo, a situação do trânsito, bolsa de
valores, etc.
2.3

IPTV – SERVIÇOS

A possibilidade de oferta de serviços por meio de uma arquitetura IPTV é imensa,
tornando a utilização por parte dos usuários cada vez mais intuitiva e direta. Além
disso, a integração com os sistemas já existentes nos PSCs é muito ágil e
simplificada (MAGRI, 2007).Alguns tipos de serviços IPTV são descritos em seguida.
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2.3.1 VÍDEO SOB DEMANDA
Possibilita aos usuários a compra de um determinado título ou filme por um período
pré-determinado. Uma listagem de títulos é apresentada ao usuário na tela, muitas
vezes com um resumo, a chamada sinopse de cada filme. Dentro do período
contratado, o usuário pode assistir, avançar ou retornar o filme quantas vezes
desejar.

2.3.2 VÍDEO SOB DEMANDA POR SUBSCRIÇÃO
Oferta de conteúdos a uma taxa mensal e não mais por título. Sendo assim, o
usuário contrata a categoria “documentários” e a assiste quantas vezes desejar
durante seu período de vigência da assinatura ou subscrição.

2.3.3 GRAVAÇÃO LOCAL DE CONTEÚDOS
Permite ao usuário a gravação de conteúdo ao vivo, utilizando o seu próprio
decodificador, o qual necessita de memória para tanto. O usuário apenas escolhe
qual programa quer gravar pela guia eletrônica de programação e não precisa se
preocupar com horário de início e de fim. Mesmo que a programação mude de
horário, a guia será atualizada e a gravação será realizada corretamente Além disso,
o usuário não necessita aguardar o término do programa para começar a assisti-lo.
Isso pode ser feito a qualquer momento após o início da gravação.

2.3.4 GRAVAÇÃO DE CONTEÚDOS NA REDE
Este serviço possibilita a gravação de conteúdos ao vivo, utilizando-se os recursos
da rede (os servidores de vídeo sob demanda). Similar ao serviço anterior, porém o
decodificador não necessita de memória adicional. O PSC define, por meio dos
dados da guia eletrônica de programação, quais os programas que podem ser
gravados, para todos os canais. Os usuários possuem uma cota em horas para
gravação no servidores de vídeo,durante certo número de dias.
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2.3.5 JOGOS SOB DEMANDA
Permite a contratação de jogos, na qual o usuário pode jogar contra o próprio
sistema ou outros usuários. Os jogos apresentam-se protegidos contra gravação e
não possibilitam gravação por parte do usuário.

2.3.6 GUIA ELETRÔNICA DE PROGRAMAÇÃO
A guia eletrônica de programação trata-se de portal interativo que apresenta todos
os conteúdos disponíveis, além de disponibilizar mecanismos avançados de busca
por programa, por horário ou por gênero.

2.3.7 CONTROLE DOS PAIS
Serviço que permite controle da programação pelos pais por meio da solicitação de
senha, bloqueando o canal, mas também permitindo a utilização de diferentes
critérios para efetuar o controle, como por exemplo, a classificação etária.

2.3.8 PORTAL INTERNET
O serviço PORTAL INTERNET possibilita a navegação num portal utilizando seu
aparelho de TV. A navegação acontece em ambiente controlado e com acesso
somente a conteúdos oferecidos pelo Provedor, o que favorece a oferta de produtos
e anúncios de publicidade.

2.3.9 VÍDEO CONFERÊNCIA
Serviço que possibilita a conversação com imagem na rede com diversos usuários,
previamente cadastrados na plataforma IPTV.
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2.3.10 AVISOS OU LEMBRETES
Permite a criação de lembretes para a programação favorita, resultando no envio de
mensagens na tela momentos antes do início do referido programa, questionando o
usuário se o mesmo deseja mudar de canal ou simplesmente ignorar a mensagem.

2.3.11 IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADA NA TELA
O provedor de serviços notifica o assinante na sua TV no momento em que ele
receber uma chamada telefônica, permitindo ações por meio do controle remoto, tais
como transferir a chamada para a caixa postal ou rejeitar a chamada.

2.3.12 COMÉRCIO ELETRÕNICO
Comércio eletrônico pela TV é um poderoso serviço que possibilita ao usuário de
IPTV solicitar informações adicionais sobre determinado produto ou realizar uma
compra diretamente de sua tela de TV. Esse serviço apresenta vantagens para o
provedor de serviços, proporcionando a venda de espaços publicitários.

2.3.13 UTILITÁRIOS
Além dos serviços apresentados, existe uma variedade de serviços utilitários
destinados tanto ao público corporativo quanto residencial. Alguns exemplos nesta
categoria são: vigilância, automação residencial, e-learning, aplicações para
mercados verticais específicos, como por exemplo, o setor hoteleiro.
2.4

DEFINIÇÃO DE REQUISITOS E MODELO DE REFERÊNCIA

De acordo com ITU-T FG IPTV (Lee, 2007), arquitetura IPTV é constituída de
serviços multimedia, tais como: televisão, vídeo, áudio, texto, gráficos, dados
transportados em redes baseadas em protocolo IP, com níveis consideráveis de
gerenciamento. Qoe/Qos, segurança, interatividade e confiabilidade (figura 2.1).
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Serviços Multimedia

Aplicações diversas

Redes baseadas em
Protocolo IP

IP

Funcionalidades

IPTV

QoS/QoE, segurança,
interatividade, confiabilidade

FIGURA 2.1 – ABRANGÊNCIA IPTV (Fonte: Lee, 2007)

Diversos aspectos são considerados no tocante a definição de requisitos para IPTV
(ITU-T Y.1901, 2009 apud Lee, 2007), tais como:
 Arquitetura.
 QoS/Desempenho.
 Segurança e proteção de conteúdo.
 Rede e controle.
 Gerenciamento.
 Aspectos destinados aos usuários do sistema.

2.4.1 REQUISITOS DE ARQUITETURA
A arquitetura IPTV deve permitir a exibição de múltiplos fluxos de vídeo,
proporcionar aos provedores de serviços a integração de diversos conteúdos em
fluxos únicos, suportar proteção de conteúdo e integração de serviços.
Prover mecanismos de sinalização entre os diversos componentes, gerenciamento
remoto, compartilhamento de conteúdo por parte de usuários, suporte e priorização
dos serviços de emergência.
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2.4.2 REQUISITOS DE QOS E DESEMPENHO
A arquitetura IPTV deve disponibilizar serviços com consideráveis níveis de QoE e
prover mecanismos que possibilitem aos provedores de serviços, a manutenção
desses níveis. Além disso, deve permitir a monitoração de qualidade de vídeo,
ajustes automáticos de parâmetros de QoS/QoE, suportar mecanismos de
priorização

de

pacotes,

identificação

de

tráfego,

classificação,

marcação,

policiamento, descarte e mecanismos de balanceamento de tráfego.

2.4.3 REQUISITOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE CONTEÚDO
A arquitetura IPTV deve proporcionar mecanismos que possibilitem armazenamento
seguro de conteúdos, disponibilização de aplicativos referente a DRM, autenticação,
autorização, controle de usuários não pertencentes ao sistema, redirecionando-os a
mecanismos que possibilitem novas adesões.

2.4.4 REQUISITOS DE REDE E CONTROLE
A arquitetura IPTV deve suportar mecanismos de transmissões multicast e unicast,
comunicação bidirecional e interatividade. Devem ser definidos mecanismos de
controle de tráfego, suporte a alocação estática e dinâmica de endereços IP.
A rede de usuários deve garantir banda suficiente e QoS necessários a
disponibilização de serviços IPTV.

2.4.5 REQUISITOS DE CONTROLE
A arquitetura IPTV deve disponibilizar Aplication Programming Interfaces (API) aos
provedores de serviços, proporcionando o controle de transmissão de conteúdos,
interface com sistema DRM, mecanismos de controle entre usuários e servidores,
capacidade de autodiagnósticos com informações referentes a energia, alocação de
memória, versões de software, etc.
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2.4.6 REQUISITOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA
A arquitetura IPTV deve proporcionar a seleção e recepção de pelo menos duas
origens de vídeo (diferentes legendas), duas origens de áudio (original e dublado),
aplicações com facilidade de manuseio, usabilidade, informações de consumo, etc.

2.4.7 MODELO DE REFERÊNCIA
O ITU-T FG IPTV, apresenta um modelo de referência de arquitetura IPTV (figura
2.2) baseado nos diversos componentes do processo de aprovisionamento de
serviços. Basicamente o modelo é constituído por quatro elementos (ITU-T Y.1910,
2008 apud Lee, 2007) :

Transporte

Conteúdo

Decodificador

Fluxos
Vídeo

Tarifação

Provedor
de
Conteúdos

Provedor
de
Serviços

Exibição

Controle

Provedor
de
Rede

Usuário

FIGURA 2.2: MODELO DE REFERÊNCIA DE ARQUITETURA IPTV (ITU-T Y.1910, 2008
apud Lee, 2007)

Provedor de conteúdo: Responsável pela venda e disponibilização de conteúdos aos
provedores de serviço.
Provedor de serviço: Entidade responsável por prover o serviço IPTV aos usuários
finais, adquirir licenças de comercialização de conteúdo junto aos provedores de
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conteúdo e compor pacotes de serviços. Entidade responsável pelo CRTS e
plataforma IPTV.
Provedor de rede: Responsável por disponibilizar conectividade entre o provedor de
serviço e usuário final.
Usuário: Responsável pelo consumo e pagamento dos serviços IPTV.
O ITU-T FG IPTV (ITU-T Y.1910, 2008 apud Lee, 2007) apresenta uma arquitetura
funcional onde são identificados as cinco principais componentes estruturais do
serviço IPTV (figura 2.3):
 Aprovisionamento de conteúdo.
 Controle.
 Entrega de conteúdo.
 Sistema final.
 Gerenciamento e segurança.

Aprovisionamento de conteúdo: Preparação do conteúdo, conversão em formatos
adequados e criptografia.
Controle: Controle de conteúdo, assinaturas, privilégio de usuários e política de
distribuição.
Entrega de conteúdo: Disponibilização e entrega de conteúdo ao sistema final,
suporte a serviços como VoD e eficiência no transporte.
Sistema final: Recepção de comandos provenientes do usuário final, interação com o
sistema de controle para disponibilização do serviço de informações (guia eletrônica
de programação), chaves de criptografia e decodificação.
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Gerenciamento e segurança: Responsável pela monitoração de toda a arquitetura
nos aspectos de configuração e segurança.

Conteúdo

Aprovisionamento de conteúdo
C1

B

C

Sistemas
de
Gerência
e
Segurança

D

Comandos
usuário

Sistema
Final

Controle

G

A
E
F1

TV
F2

Entrega de conteúdo

Rede
usuário

Rede de transporte

FIGURA 2.3: ARQUITETURA FUNCIONAL IPTV (Fonte: ITU-T Y.1910, 2008 apud Lee,
2007).

 A: Fluxo de conteúdo,
 B: Requisição de conteúdo, informação de conteúdo, etc.
 C: DRM e CAS.
 C1: Gerenciamento de direitos.
 G: Autenticação e autorização.
 D: Mensagens de interação de serviços.
 E: Informação de localização de conteúdos, tarifação, comandos de controle
de conteúdo, etc.
 F1: Comandos de execução.
 F2: Fluxo de conteúdo.
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2.5

ARQUITETURAS IPTV COMERCIAIS

São apresentadas em seguida as principais características de duas arquiteturas
IPTV disponíveis no mercado: Alcatel-Lucent e Microsoft.

2.5.1 ARQUITETURA IPTV ALCATEL- LUCENT
A arquitetura IPTV Alcatel-Lucent é composta pelos seguintes grandes grupos de
equipamentos: Centro de recepção e tratamento de sinais (CRTS), módulo de
gerenciamento e controle, servidores de vídeo, redes de transporte e acesso,
ambiente de assinante.
A Figura 2.4 representa a Arquitetura IPTV Lucent em grandes blocos cujas funções
são descritas a seguir.

FIGURA 2.4 – ARQUITETURA IPTV (Adaptado de http://www.alcatel-lucent.com. Acesso
em 25/10/2007).

2.5.1.1 CRTS - CENTRO DE RECEPÇÃO E TRATAMENTO DE SINAIS
CRTS é o elemento da arquitetura IPTV onde os sinais de televisão e conteúdos de
vídeo são captados (via satélite, por meio de outras redes de distribuição ou mesmo
por fibra ótica provenientes dos centros de produção das emissoras de TV) e
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processados. A implementação de um CRTS pode ser central ou distribuída dentro
da área de atuação do Provedor de Serviços e tem como principal função codificar
os conteúdos em um formato digital, como por exemplo, MPEG (Moving Picture
Experts Group) e encapsulá-los posteriormente em pacotes IP de forma a serem
transmitidos em uma rede de transporte. Em diversas implementações os servidores
de VoD (Video on Demand) são distribuídos nos diversos CRTS, o que possibilita
suprir a necessidade local de tráfego (HARRIS, 2005).

2.5.1.2 RECEPÇÃO
Os sistemas de recepção em geral são formados por um elemento de captação de
sinal e por um receptor:
 Recepção via satélite: inclui o conjunto de antenas dedicadas a capturar os
sinais via satélite, conversores Low Noise Block (LNB) e divisores
responsáveis pela distribuição do sinal recebido até os receptores de satélite
denominados Integrated Receivers Decoders (IRDs).
 Recepção via terrestre (“off-air”): inclui o conjunto de antenas VHF/UHF e
divisores, destinados à distribuição do sinal até os receptores (demoduladores
VHF/UHF).
 Recepção via conexão dedicada: Na maioria dos casos, o sinal é
disponibilizado por meio de conexão via fibra óptica até os receptores
específicos para este propósito.

2.5.1.3 PROCESSAMENTO
Após a etapa de recepção, os sinais são processados, codificados e em seguida
transmitidos via multicast ou armazenados nos servidores de vídeo sob demanda.
Da saída dos receptores, os sinais são amplificados e distribuídos para os
codificadores, responsáveis pela codificação e compressão do conteúdo recebido,
segundo padrões de compressão definidos pelo PSC.
Sendo a operadora autorizada a inserir propaganda nos canais de programação que
transmite, são utilizados equipamentos específicos para este fim (ad insertion).
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O conteúdo VOD recebido dos provedores de conteúdo também necessita de
codificação e preparo adequado (formato, taxa de bits, criptografia, etc) para ser
armazenado nos servidores de vídeo.

2.5.1.4 GERENCIAMENTO E CONTROLE
Conjunto de servidores responsáveis por manter todos os componentes da
plataforma de vídeo logicamente e funcionalmente interligados (codificadores de
vídeo, decodificadores, servidores VoD), com a garantia de uma perfeita interação e
entrega de vídeo ao assinante. Permite ainda ao provedor fornecer uma seleção de
serviços ao assinante, VoD, internet na TV, controle de acesso, além de fornecer
ferramentas para tarifação de todos os serviços prestados (HARRIS, 2005). Cabe
ainda ao módulo de gerenciamento e controle as funções de definição de preços dos
serviços,

limites

de

usuários,

pagamentos,

descontos,

controle

de

pais,

administração de usuários, proteção de conteúdo, integrar-se com os sistemas de
faturamento e demais sistemas legados das operadoras. Destaque importante a guia
eletrônica de programação, componente do módulo de gerenciamento e controle
que oferece a interface gráfica de navegação do usuário ao longo dos guias de
programação, explorando as opções, funcionalidades e aplicações disponíveis. É
uma das funções mais atrativas de um sistema IPTV, promovendo a interatividade e
a experiência do usuário na utilização do serviço (ZAPATER, 2007).

2.5.1.5 DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT (DRM)
A segurança do conteúdo é um requisito fundamental para a viabilização do serviços
IPTV. Atualmente, os grandes provedores de conteúdo simplesmente não fornecem
serviços às operadoras que não possuem ferramentas que garantam a proteção do
conteúdo.
Os tradicionais sistemas de acesso condicional ou Conditional Access Systems
(CAS) utilizados pelas operadoras de TV paga foram projetados essencialmente
para os serviços de broadcast / pay-per-view, com o objetivo de garantir que os
assinantes tenham acesso apenas ao conteúdo contratado.
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A segurança no contexto de IPTV compreende também a proteção do conteúdo de
vídeo armazenado ao longo da infra-estrutura, seja nos servidores da operadora ou
nas dependências do assinante. Surge então a necessidade de soluções mais
abrangentes do que as tradicionalmente empregadas. Essa categoria de soluções
se denomina de Digital Rights Management (DRM), cujo propósito é gerenciar como
o conteúdo digital é utilizado baseado em condições específicas definidas pelos
direitos de utilização do usuário.
Os sistemas DRM podem utilizar uma combinação de marca d'água digital,
certificados digitais, assinaturas digitais, sistemas de acesso condicional, códigos de
ativação, autenticação e criptografia para prover a segurança necessária ao
conteúdo e sua distribuição. Além disso, é utilizada uma combinação de processos,
programas e hardware para assegurar essas tarefas.
O DRM visa garantir controle de acesso (autenticação e autorização), contabilização
de utilização (gestão dos direitos de uso), controle de replicação (cópia),
autenticidade da fonte, confidencialidade, integridade e disponibilidade do conteúdo
protegido (ZAPATER, 2007).
O funcionamento do DRM é baseado na criptografia do conteúdo no CRTS e a sua
decriptografia no decodificador do usuário, utilizando certificados digitais. O
conteúdo permanece criptografado onde quer que esteja e só é decriptografado no
momento de sua exibição. O DRM necessita de integração fim-a-fim com os diversos
componentes da solução IPTV, garantindo assim a proteção do conteúdo. As
soluções disponíveis no mercado para implementação são proprietárias e dificultam
a interoperabilidade entre os diversos componentes de uma arquitetura IPTV.

2.5.1.6 SERVIDORES DE VÍDEO SOD DEMANDA
Servidores responsáveis pelo armazenamento e disponibilização de conteúdo, o
qual é oferecido sob demanda aos assinantes. Armazenam, principalmente, o
conteúdo destinado ao serviço de vídeo sob demanda e também o conteúdo
selecionado para habilitar o serviço de gravação de conteúdo na rede, serviço de
Personal Vídeo Recorder (PVR) ao usuário final. Esta modalidade de PVR é
conhecida como Network PVR (NPVR) em que o conteúdo não está armazenado
nas dependências do usuário, mas nos sistemas da operadora. Os servidores de
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vídeo sob demanda podem estar distribuídos ao longo de toda rede dos PSCs,
mantendo cópias dos conteúdos mais acessados o mais próximo possível do usuário
final. Esta arquitetura distribuída justifica-se pelo fato da maior parte dos acessos
concentrarem-se em uma parcela menor do conteúdo.
Desta maneira, uma pequena parcela do conteúdo pode ser replicada em
localidades mais próximas dos usuários, otimizando os recursos de rede para a
maior parte dos acessos.

2.5.1.7 INFRA-ESTRUTURA DE REDE
A infra-estrutura de rede é constituída por um modelo em diversas camadas, os
quais suportam o serviço IPTV, ofertando o serviço IP de maneira fim-a-fim por meio
de uma rede multisserviços e como principais requisitos, o fornecimento de:
 Largura de banda adequada para suportar o tráfego dos diversos fluxos de
vídeo;
 Garantia de QoS (atrasos, perda de pacotes e diferenças de atrasos em
níveis aceitáveis) ;
 Arquitetura multicast robusta o suficiente para suportar a distribuição de vídeo
com otimização de recursos;

2.5.1.8 EQUIPAMENTOS NO AMBIENTE DO ASSINANTE
Na localização do assinante encontra-se um equipamento responsável pela
interconexão com o DSLAM via rede metálica, o modem ADSL. Estes equipamentos
permitem ao provedor de serviços assegurar aos assinantes que ao conectar um
telefone IP, um PC e um decodificador, os requisitos de QoS para cada serviço
permaneçam garantidos. O decodificador pode ser visto com uma extensão do
módulo de gerenciamento e controle. Ele interpreta os comandos emitidos pelo
controle remoto do assinante, responde diretamente ou os repassa para o servidor
por meio do protocolo Real Time Transport Control Protocol (RTCP) para
sinalização. Em seguida, recebe o fluxo MPEG que representa o programa de TV,
decodifica, executa a conversão do formato digital para analógico e o reproduz na
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TV. Isto significa que um fabricante de decodificador deve aderir à mesma
codificação MPEG que os equipamentos de tratamento de vídeo no CRTS utilizam.
Os decodificadores hospedam componentes do módulo de gerenciamento e
controle, DRM, browser de navegação, com capacidade ou não de armazenamento
de conteúdo local, realizando a função de um PVR. Necessitam de integração com
os diversos blocos da solução, em virtude da variedade de clientes de software
residentes em sua estrutura.

2.5.2 PLATAFORMA MICROSOFT – MICROSOFT TELEVISION (MSTV)

Baseado no principio de atuação na etapa de compressão, a Microsoft apresenta a
plataforma MSTV, conhecida por Live TV e como principal diferencial de mercado a
oferta da mudança instantânea de canal, ou seja, uma considerável redução no
zapping time.
A plataforma IPTV da Microsoft é constituída basicamente pelos sistemas de
aquisição e entrega (Figura 2.5). O sistema de entrega recebe os fluxos de vídeo
provenientes do sistema de aquisição tal como um decodificador. Quando o usuário
assiste um canal, o decodficador recebe o fluxo de vídeo do sistema de aquisição
(via multicast), não envolvendo o sistema de entrega.
A atuação do sistema de entrega ocorre em dois casos:
 Quando o usuário troca de canal, o sistema de entrega proporciona a
mudança instantânea de canal, ou seja, não havendo necessidade de
aguardar alguns segundos, tal como ocorre em outros sistemas IPTV. Isto é
possível por meio do envio de quadros I (previamente armazenados), em
unicast.
 Quando pacotes RTP são perdidos durante UDP/IP transporte, o sistema de
entrega responsabiliza-se pela retransmissão ao decodificador.
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FIGURA 2.5 – PLATAFORMA MICROSOFT : SISTEMAS DE AQUISIÇÃO E ENTREGA
(Adptado de www.microsoft.com/iptv/livetv. Acesso em 16/01/2009).

2.6

INTERNET PROTOCOL MULTICAST

As transmissões de vídeo utilizam-se de duas técnicas para o envio de dados
(conteúdo) aos usuários do sistema, no caso IPTV: o unicast e o multicast.
Unicast é baseado em comunicação ponto a ponto, tipicamente utilizado para o
envio de dados a um único destino, ou seja, um servidor de vídeo envia um fluxo a
um único usuário. Como no caso do serviço de vídeo sob demanda, onde o
consumo de banda na rede corresponde a quantidade de fluxos requeridos.
Multicast consiste em uma tecnologia que permite o envio de fluxo de dados único
(por exemplo conteúdo de áudio e vídeo) a um determinado grupo de usuários
simultaneamente, resultando em economia de tráfego e banda alocada. Sendo
assim, a arquitetura IPTV utiliza esta técnica para a transmissão de informação de
áudio e vídeo no interior das redes de transporte e acesso. O usuário precisa indicar
se ele quer receber uma cópia de um determinado canal. A gestão dos grupos de
usuários é realizada pelo protocolo Internet Group Message Protocol (IGMP). O
IGMP especifica a comunicação somente entre o usuário e o primeiro roteador
responsável pelo tráfego multicast da rede por meio de três importantes conceitos
(FENNER, 1989):
 JOIN: solicitação de ingresso em um grupo, ou seja, na perspectiva IPTV,
sintonizar um determinado canal.
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 LEAVE: utilizado para retirar-se de um grupo do qual recebia o fluxo de
dados, equivalente a não mais sintonizar o canal.
 QUERY: retorna uma lista de grupos da qual o cliente faz parte. Útil na
verificação de recebimento de mensagens tipo JOIN ou LEAVE e para
recuperação de uma falha.
No núcleo da rede IP os roteadores também devem indicar se desejam receber ou
não os fluxos multicast. Para tanto é utilizado o Protocol Independent Multicast
(PIM).
Quando um cliente ingressa um grupo, dois processos são iniciados: primeiro, uma
mensagem de IGMP (IGMP join) é enviada ao roteador local para informar que o
cliente quer receber o conteúdo daquele novo grupo. Quando um cliente deixa um
grupo, uma mensagem (IGMP leave) é enviada ao roteador local. Se esse era o
último cliente desse grupo, o grupo deixa de existir após um tempo, liberando assim
recursos na rede. A faixa reservada para endereços IP multicast, também chamado
de endereços classe D, contempla o range 224.0.0.0 até 239.255.255.255, contudo:
 224.0.0.0 é reservado.
 224.0.0.1 até 224.0.0.255 reservado para o uso de protocolos de roteamento
dinâmico e outros protocolos.
 224.0.1.0 até 239.255.255.255 são designados para varias aplicações
multicast ou permanecem disponíveis.
 239.0.0.0 até 239.255.255.255 muticast privados.
Receptores multicast geralmente submetem seus pedidos para o equipamento mais
próximo para ingressar a um grupo (ou sessão) ativo. Caso esse grupo não exista,
ele será criado dinamicamente.
A figura 2.6 apresenta a troca de mensagens dos protocolos multicast (IGMP e PIM),
no processo de mudança de canal em plataformas IPTV.
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FIGURA 2.6 – PROTOCOLOS MULTICAST (IGMP E PIM) NA MUDANÇA DE CANAL

O primeiro roteador conectado ao CRTS é o chamado First Hop Router (FHR), onde
se origina a transmissão dos fluxos multicast em direção aos Last Hop Routers
(LHR). Os fluxos multicast originados no CRTS alcançam o FHR, inúmeros
roteadores, o LHR, gateways de usuário e por fim os decodificadores (KOOIJ;
AHMED; BRUNNSTROM, 2006). A princípio o usuário assiste o canal x e deseja
mudar para o canal y. O decodificador no ambiente de usuário recebe o fluxo
multicast correspondente ao canal x e quando solicitado a mudança para o canal y,
o decodificador gera uma mensagem IGMP-leave referente ao canal x e a envia ao
gateway de usuário (modem adsl), que a repassa ao DSLAM. Ao receber o IGMPleave, o DSLAM envia uma mensagem IGMP-query em direção ao ambiente de
usuário para verificar a existência de algum outro membro do mesmo grupo
multicast. Não recebendo confirmação, o DSLAM interrompe o fluxo multicast
correspondente e envia uma mensagem IGMP-leave para o LHR. O decodificador
envia uma mensagem IGMP-join referente ao novo canal y em direção ao gateway
de usuário. A mensagem é repassada ao DSLAM, LHR e demais roteadores na rede
de transporte, até que se inicie a transmissão do fluxo multicast do novo canal y
solicitado até o decodificador.
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2.7

QoE – QUALITY OF EXPERIENCE

Uma arquitetura IPTV envolve um número elevado de componentes e serviços, cuja
qualidade percebida pelo usuário final, conhecida por QoE, possui um sentido mais
amplo que o de QoS em nível de rede. Desta forma, além das métricas objetivas que
tradicionalmente auxiliam na avaliação de desempenho de uma rede (atrasos,
perdas de pacotes e latência), torna-se necessário considerar outros aspectos que
tenham impacto em QoE, tais como o sincronismo entre o sinal de vídeo e o sinal de
áudio e também o zapping time. Um conjunto de métricas subjetivas compondo o
conceito de QoE (INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION - FG IPTV-C0411, 2007) caracteriza a qualidade do sinal de vídeo sob o ponto de vista do
usuário final. Como exemplo de métrica subjetiva cita-se Mean Opinion Score
(MOS), obtido pela média de pontuações atribuídas por um conjunto de avaliadores
dentro de uma escala de hum (1) a cinco (5), sendo que o conceito 1 corresponde à
má qualidade de vídeo e conceito 5 corresponde a uma excelente qualidade
subjetiva do sinal de vídeo. O relacionamento entre a escala MOS e zapping time
(KOOIJ; AHMED; BRUNNSTROM, 2006) mesmo que elaborado por meio de
páginas HTML de testes e em ambiente de laboratório, resultou em um gráfico (MOS
x zapping time) utilizado como ferramenta de avaliação das otimizações propostas
neste trabalho (figura 2.7).
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FIGURA 2.7 – MOS X ZAPPING TIME (Fonte: KOOIJ; AHMED; BRUNNSTROM, 2006)
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2.8

COMPOSIÇÃO DO ZAPPING TIME

Zapping time corresponde ao tempo de chaveamento entre canais, ou seja, o tempo
decorrido entre o desaparecimento do conteúdo atual de vídeo e o surgimento do
conteúdo do novo canal solicitado. Segundo CHO (2004) o

zapping time é

resultante dos atrasos e tempo de codificação no CRTS, atrasos de rede (transporte
e acesso), tempo de processamento de comandos gerados pelo controle remoto do
usuário, armazenamento nos decodificadores, processo de decodificação até a
formação efetiva de imagem na TV (figura 2.8). Nos serviços de televisão a cabo, os
decodificadores recebem todos os canais simultaneamente, resultando em um
zapping time praticamente instantâneo, com valores próximos de 1 a 1,5 segundos.
CRTS- Atrasos e tempo codificação MPEG

Atrasos Rede (Transporte e Acesso)
Armazenamento no decodificador

Zapping Time
Decodificação MPEG – imagem na TV
Processamento comandos do controle remoto

FIGURA 2.8 – COMPOSIÇÃO ZAPPING TIME (Fonte: CHO,CHUNGLAE. et al, 2004).

Tempo de processamento de comandos do controle remoto consiste no intervalo de
tempo entre o acionamento do controle e o envio da mensagem IGMP-join. Atraso
de rede consiste no intervalo de tempo o envio da mensagem IGMP-join e a
recepção do primeiro pacote multicast do canal solicitado. Atrasos no decodificador
são compostos pelo tempo de processamento das diferenças de atraso nos buffers e
tempo de decodificação (CHO, CHUNGLAE. et al, 2004), ou seja, consiste no
intervalo de tempo consumido até atingir a capacidade total dos buffers e iniciar o
encaminhamento do conteúdo de vídeo para o processo de decodificação.
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2.9

CONCLUSÃO

O presente capítulo abordou como principais aspectos: definição de IPTV, principais
serviços, modelo de referência IPTV, exemplos de arquiteturas comerciais, principais
elementos funcionais, protocolos multicast, conceito de QoE , respectivas métricas
de avaliação e composição de zapping time.
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3

COMPRESSÃO

Conteúdos de vídeo, considerados de grande volume se comparado com outros
tipos de tipos de dados (envio de textos, gráficos, etc.), necessitam de compressão
para que ocorra uma otimização em termos de utilização de largura de banda e em
seguida serem transmitidos em uma rede.
Compressão de dados consiste na representação de informações em uma forma
compacta. Representações são criadas por identificação e uso de estruturas
existentes nos dados. Dados podem ser caracteres em um arquivo texto, números
que são amostrados de várias formas como palavras ou imagens, ou seqüências de
números que são gerados por outros processos (SAYOOD, 2000).
Técnicas de compressão de dados multimídia exploram basicamente dois fatores: a
redundância de dados e as propriedades da percepção humana (EFFLESBERG,
1998). Um algoritmo de compressão é aquele em que para determinado dado de
entrada A, deseja-se uma representação A*, o qual exija menos bits, e que por meio
de um algoritmo que atue sobre A*, seja obtida uma reconstrução B a mais próxima
possível de A. Portanto, sempre que se falar em que técnica de compressão ou
algoritmo de compressão, serão considerados dois algoritmos.
Os métodos de compressão de dados podem ser classificados em: método de
compressão sem perda (lossless), às vezes tratado como compactação de imagens
(MENEGUETTE e BARBOSA, 1998), em que B é idêntico a A, e, método de
compressão com perda (lossy), em que geralmente resultam nas maiores taxas de
compressão, porém B será uma aproximação de A. As técnicas de compressão sem
perda exploram apenas estatísticas de dados (redundância de dados) e a taxa de
compressão é normalmente baixa. Um exemplo deste tipo de compressão é
substituir caracteres de espaços ou zeros sucessivos por um indicador especial e o
número de ocorrências. Como exemplo de técnicas sem perda temos: codificação
aritmética, codificação Run-length e codificação Huffman. Técnicas de compressão
com perdas são utilizadas para compressão de áudio e vídeo, onde perdas e erros
são toleráveis. Estas técnicas são baseadas normalmente em dados estatísticos e
propriedades da percepção humana, obtendo-se altas taxa de compressão
(MENEGUETTE e BARBOSA, 1998).
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Com o objetivo de reduzir os recursos destinados à transmissão e o armazenamento
de sinais digitais de vídeo e áudio, vários padrões de codificação, compactação e
compressão foram desenvolvidos Os padrões de maior importância para
compressão de vídeo são os da família Moving Picture Experts Group (MPEG),
estabelecida pela International Organization for Standardization (ISO) e a
International Electrotecnical Commission (IEC). Os codificadores MPEG apresentam
importantes vantagens, tais como:
 compatibilidade universal.
 consideráveis taxas de compressão.
 níveis aceitáveis de perda de qualidade na imagem final exibida.
O padrão MPEG trata separadamente vídeo e áudio, especificando como esses
sinais são associados e sincronizados, possuindo três níveis:
 camada de sistema (ISO/IEC 13818-1, 2000).
 camada de vídeo (ISO/IEC 13818-2, 2000).
 camada de áudio (ISO/IEC 13818-3, 2000).
A camada do sistema contém as informações sobre sincronização, acesso aleatório,
administração de buffers e uma marcação de tempo (time code) para cada quadro
de vídeo.
3.1

MPEG-2

O grupo MPEG iniciou seus trabalhos em 1988, com o objetivo de definir padrões
para compressão digital de sinais de áudio e vídeo e adotou como referência o
padrão para videoconferência Joint Photographic Experts Group

(JPEG), hoje

conhecido como H.261, desenvolvido para comprimir imagens estáticas (fotografias).
O padrão criado foi o MPEG-1, restrito a formatos de vídeo não entrelaçados e
codificação de vídeo a taxas de bits não maiores que 1,5 Mbps. Em um sinal de
vídeo entrelaçado, a varredura das linhas é tal que as linhas pares são percorridas
primeiramente seguidas da varredura das linhas ímpares, reduzindo o efeito de
cintilação no olho humano (MENEGUETTE e BARBOSA, 1998).
Em 1990 iniciaram-se os estudos para um segundo padrão de vídeo, com o objetivo
de codificar imagens entrelaçadas e suportar aplicações de alta qualidade a taxas de
transmissão entre 5 e 15 Mbps, adequados para sinais de televisão padrão Standard
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Definition Television (SDTV). Esse padrão, denominado MPEG-2, também suporta
formatos de alta definição High Definition Television (HDTV) a taxas de bits no
intervalo de 15 a 80 Mbps.
3.2

MPEG-2 VÍDEO

Uma seqüência de vídeo digital é formada por um conjunto de quadros ordenados
temporalmente. Cada quadro é uma matriz nos quais seus elementos contêm
informações de cor e representam uma imagem. Os pontos dessa matriz são
chamados de pixels. No padrão MPEG-2 as cores são representadas por meio de
uma combinação de três componentes, uma de luminância, Y, e duas de
crominância, Cr e Cb. A luminância representa a intensidade (brilho da cena), ou
seja, a imagem em preto-e-branco. As componentes de crominância contêm a
informação de cor (WATKINSON, 2004).
O padrão MPEG-2 de vídeo utiliza algoritmos que eliminam ou reduzem a
redundância temporal e espacial existente entre quadros consecutivos. Cada um dos
quadros da seqüência é dividido em unidades utilizadas no processo de codificação,
conforme apresentado na figura 3.1.
A menor unidade de codificação no algoritmo MPEG é o bloco. Ele é utilizado na
aplicação da transformada discreta do cosseno (DCT). A DCT remove a redundância
espacial por meio da concentração de energia do sinal em relativamente poucos
coeficientes. O bloco pode ser de luminância (Y), ou de crominância (Cr ou Cb) e
tem tamanho 8x8 pixels.
O macro bloco consiste de segmentos de 16 x 16 pixels, e é a unidade utilizada nas
etapas de estimação e compensação de movimento. O slice é uma fatia horizontal
de macro blocos e serve como unidade de re-sincronismo. A camada slice contém
um conjunto de macro blocos, pertencentes a uma mesma linha da imagem
codificada. Em seu cabeçalho, um slice especifica a linha de macro blocos a que se
refere e o fator de escala utilizado na determinação dos coeficientes DCT. Caso
ocorra perda de dados, a camada slice possibilita o correto posicionamento espacial
das amostras, no processo de exibição da imagem. A perda de algumas amostras
pode causar erro no posicionamento espacial das outras amostras pertencentes ao
mesmo slice.
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FIGURA 3.1- ESTRUTURA VÍDEO MPEG-2 (Adaptado de ISO/IEC 13818-2)

Os quadros também são divididos nos chamados grupos de quadros (GOP), o qual
possibilita acesso randômico. GOPs fechados são aqueles formados apenas por
quadros com referências no próprio GOP. Em um GOP aberto, a decodificação de
um de seus quadros pode requerer a decodificação de um quadro localizado em
outro GOP, caracterizando assim dependência entre GOPs. A camada de quadro
especifica o tipo de predição e temporização utilizado na codificação de uma
imagem. A quantidade de bits utilizada para a codificação de cada quadro é variável
e influenciada pelo valor do quantum adotado no processo de quantização da
imagem. O método de predição interquadro por compensação de movimento,
utilizado para reduzir a redundância temporal entre quadros consecutivos, compara
cada macro bloco de um quadro com macro blocos pertencentes a quadros vizinhos.
O macro bloco que menos se diferencia do macro bloco a ser codificado torna-se
referência na operação de predição. Um vetor de movimento é definido para indicar
diferença entre as localizações espaciais do macro bloco a ser codificado e o de
referência, sendo transmitido com o macro bloco codificado. Cada macro bloco
especifica sua posição em relação ao anterior, a indicação do método de predição
utilizado e quais os blocos de luminância e crominância estão codificados.
Em resumo, as operações realizadas nas camadas GOP, de quadro e de macro
bloco são compostas por três etapas:
 Alocação de bits.
Essa etapa é responsável pela estimativa do número de bits disponíveis para a
codificação do próximo quadro, sendo realizada antes da codificação de cada
quadro.
 Controle de taxa.
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O tamanho do buffer é monitorado, realimentando o sistema e definindo um valor de
referência do quantum a ser utilizado em cada macro bloco.
 Quantização adaptativa.
Manipula valor de referência de acordo com a atividade espacial em cada macro
bloco, determinando o valor exato do quantum referente à codificação do respectivo
macro bloco.
As imagens são codificadas em quadros do tipo I (Intracoded), P (Predictive Coded)
ou B (Bidirectional Predictive Coded). Os quadros I são codificados sem referência a
outros quadros. Possibilitam pontos de acesso na seqüência de bits na qual a
decodificação pode começar, sem referenciar quadros prévios. Os quadros P são
codificadas utilizando predição por compensação de movimento a partir de um
quadro I, ou seja, há ao menos um macrobloco contido no quadro que indica a
dependência em relação a um macrobloco de outro quadro (utiliza quadros
passados como referência). Por fim, os quadros B são codificados de forma preditiva
em relação aos quadros I ou P, anteriores ou posteriores. Há, portanto, ao menos
um macrobloco que indica dependência temporal a um quadro a ser apresentado
posteriormente. Dessa forma, para a decodificação de um quadro B, é necessário
que o quadro posterior, ao qual aquele se referencia, já tenha sido decodificado.
Utiliza-se tanto quadros I ou P, passados e/ou futuros para compensação de
movimento, proporcionando assim mais alto grau de compressão. Para que a
predição backward a partir de um quadro futuro ocorra, o codificador reordena as
imagens a partir da ordem natural em que são mostradas para a ordem de
transmissão, de tal forma que a imagem tipo B é transmitida após as imagens
passada e futura as quais ela se referencia (DEVADHAR; KRUMBEIN; LIU, 2007).
A estrutura de um GOP pode ser descrita por dois parâmetros: o N - número total de
imagens no GOP e o M – número de imagens entre duas imagens tipo P, inclusive
uma delas (Figura 3.2). Estruturas de GOP curtas implicam em uma compressão
pouco eficiente, pois apresentam diversos quadros I por segundo, mas reduzem o
tempo e atividade do decodificador. Aumentando-se o número de quadros P ou B, o
GOP aumenta e conseqüentemente a razão de compressão melhora, porém
aumenta o tempo de processamento do decodificador (DEVADHAR; KRUMBEIN;
LIU, 2007). A ordem de codificação garante que os quadros utilizados como
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referência sejam sempre recebidos pelo decodificador no início do processo de
decodificação. Caso o fluxo transmitido fosse composto conforme a ordem de
apresentação, a decodificação dos quadros B2 e B3 só ocorreria após a
decodificação do quadro P4. Sendo assim, o intervalo de tempo entre a chegada de
um quadro do tipo B e a recepção do próximo quadro do tipo I ou P (necessário para
a decodificação do quadro B anterior) poderia ser demasiadamente longo,
dificultando o processo de decodificação.

ORDEM DE APRESENTAÇÃO

N
M
I1

B2

B3

P4

B5

B6

P7

B8

B9

I10

PREDIÇÃO FORWARD

B11 B12 P13

REPETE A SEQUÊNCIA

PREDIÇÃO BACKWARD
ORDEM DE TRANSMISSÃO

I1

P4

B2

B3

P7

B5

B6

I10

B8

B9

P13 B11 P12

P4,P7,I10,P13: FRAMES RE-ORDENADOS

FIGURA 3.2 – SEQUÊNCIAS DE APRESENTAÇÃO E TRANSMISSÃO DE UM GOP
(Adaptado de http://www.ee.pucrs.br/~decastro/pdf/cs5.pdf. Acesso em 30/10/2007).
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3.3

MPEG-2 SISTEMAS (MPEG-2 TRANSPORT STREAM)

Fluxo de Transporte MPEG-2 (MPEG-2 TS), especificado pela norma ISO/IEC
13818-1, Sistemas, oferece características de correção de erro, bem como é
responsável pelas seguintes funções:
 divisão e encapsulamento de cada fluxo comprimido em pacotes.
 inserção de informações de sincronização entre fluxos de mídias diferentes.
 multiplexação dos fluxos encapsulados (fluxos de áudio e vídeo).
 transporte da informação de referência do relógio utilizado no codificador.
As informações individuais de áudio e vídeo, após o processo de compressão, são
denominadas fluxos elementares sendo em seguida divididas em pacotes na
subcamada Packetized Elementary Stream (PES) e submetidas à sincronização intra
e intermídia. Os dados PES são enviados à subcamada de multiplexação (Figura
3.3), onde é inserida a referência de relógio do codificador. O fluxo de sistema é
definido em dois formatos:
Fluxo de Programa (FP): contém apenas um programa, adequado para ambientes
com baixas taxas de erros.
Fluxo de Transporte (FT): contém um ou mais programas, adequado para a
transmissão e o armazenamento em ambientes ruidosos onde a ocorrência de erros
é freqüente (interface aérea, cabos coaxiais, redes de pacotes, etc).

FIGURA 3.3 - MPEG-2 SISTEMAS (Adaptado de ISO/IEC 13818-1)

51

Em ambos os fluxos (FP e FT), cada pacote é utilizado para transportar diferentes
mídias, porém no FP, cada pacote é variável e pode transportar um PES inteiro. No
FT, os pacotes são pequenos e de tamanho fixo e por este motivo o conteúdo deve
ser fragmentado. Ao contrário do FP, o FT pode ser associado a programas
diferentes, sendo que cada programa é definido como um conjunto de fluxos
elementares (vídeo, áudio e dados), que podem ou não ter algum relacionamento
temporal entre si, sincronizados por uma mesma base de tempo, ou referência de
relógio.
O processo de sincronização intra e intermídia é obtida pela inserção de marcas de
tempo (time stamps), tanto nos fluxos PES quanto no fluxo de sistemas. As marcas
de tempo inseridas no fluxo de sistemas, na subcamada de multiplexação, permitem
ao decodificador, a recuperação da referência do relógio utilizado pelo codificador.
Elas são denominadas System Clock Reference (SCR) e Program Clock Reference
(PCR) para os fluxos FT e FP, respectivamente, e são definidas em termos de um
relógio de sistema comum denominado System Time Clock (STC). Os valores das
marcas de tempo SCR e PCR significam o instante de tempo em que o último bit
desses campos ingressa no decodificador. Dentro do decodificador, o PCR passa
por um algoritmo Phase Lock Loop (PLL), que trava o relógio do decodificador ao
STC do codificador. Isso sincroniza o decodificador com o codificador para evitar que
no buffer do decodificador ocorra subutilização ou sobrecarga.
O intervalo de tempo máximo permitido entre o envio de duas marcas consecutivas é
de 0,7s. O processo de geração e extração das marcas de tempo relativas ao SCR e
PCR é ilustrado na Figura 3.4.
CODIFICADOR MPEG

EMPACOTADOR

FLUXOS
ELEMENTARES

MUX

GERAÇAO DO
PCR/SCR
RELOGIO DO
CODIFICADOR

DECODIFICADOR MPEG

DEMUX

DESEMPACOTADOR

EXTRAÇAO DO
PCR/SCR
RELOGIO DO
DECODIFICADOR

FIGURA 3.4 - SINCRONISMO ENTRE CODIFICADOR E DECODIFICADOR
(Adaptado de ISO/IEC 13818-1)

FLUXOS
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Após o empacotamento dos respectivos dados em cada PES, alguns pacotes são
escolhidos para transportar informações de marcas de tempo. Dois tipos são
definidos: o Presentation Time Stamp (PTS) e o Decoding Time Stamp (DTS). O
PTS indica o instante de tempo em que as unidades de apresentação (áudio e
vídeo) devem ser exibidas. O DTS, presente apenas no fluxo de vídeo, indica o
instante de tempo em que a unidade de apresentação deve ser entregue ao
respectivo decodificador e é utilizado na reordenação de quadros no decodificador.
Cada fluxo elementar é identificado pelo campo de identificação do programa (PID),
Um decodificador extrai os fluxos elementares do MPEG-2 TS procurando os
pacotes identificados pelo mesmo identificador ou PID. Sendo assim, o MPEG-2 TS
acrescenta a informação necessária para a localização dos distintos pacotes em
tabelas que também trafegam no fluxo de transporte. Essas tabelas são chamadas
Program Specific Information (PSI) e utilizam valores reservados de PID (Figura 3.5).
As tabelas PSI atuam como um índice para o fluxo de transporte, fazendo com que o
decodificador possa encontrar rapidamente a informação desejada. As tabelas mais
usuais são descritas abaixo:
A tabela Program Association Table (PAT) apresenta os PIDs de todas as tabelas
Program Map Table (PMT), sendo sempre representado pelo endereço de PID 0x0.
Essa é a primeira tabela que o decodificador procura, e por isso todo fluxo de
transporte deve contê-la.
A tabela PMT contém informação dos programas. Para cada programa existe uma
tabela PMT correspondente e com um valor único de PID.
A Network Information Table (NIT), encontrada com PID igual a 0x10, contém
detalhes da rede, incluindo freqüência da portadora, sendo utilizada em sistemas de
TV a cabo e não no IPTV.
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FIGURA 3.5 – TABELAS PSI DO MPEG-2 TS (Adaptado de ISO/IEC 13818-1)

3.4

MODELO DE TRANSMISSÃO

O MPEG-2 apresenta um modelo de transmissão de dados, representado na figura
3.6, no qual os efeitos provenientes da rede de comunicação e do armazenamento
dos dados são desconsiderados e a taxa de exibição de quadros, na saída do
decodificador, é mantida constante.

FIGURA 3.6 - MPEG-2 VÍDEO – MODELO DE TRANSMISSÃO
(Adaptado de ISO/IEC 13818-2)

O tamanho do buffer de entrada do receptor, determinado pelo codificador e pelo
tamanho dos vários quadros codificados, deve ser escolhido de forma que não
ocorram subutilização nem sobrecarga dos mesmos. Para que o codificador
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mantenha o controle da ocupação da entrada do receptor, o modelo define um
decodificador hipotético, denominado Video Buffer Verifier (VBV), o qual é
conceitualmente conectado à saída do codificador. Por meio do monitoramento da
ocupação em bits do VBV buffer, o codificador altera o valor do quantum utilizado no
processo de codificação, o que resulta na produção de quadros de tamanhos
maiores ou menores. O tamanho do VBV buffer deve ser igual ao do buffer de
entrada do receptor e é indicado pelo codificador por meio do parâmetro
vbv_buffer_size presente no cabeçalho de cada seqüência do fluxo de vídeo,
conforme apresentado na figura 3.7.

byte8
byte 9
byte 10
7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0
1 VBV buffer size
bit rate
byte 11
7 6 5 4 3
2
1
VBV buffer size constrained parameters flag load intra quantier matrix

0
(load non-intra quantier matrix)

FIGURA 3.7- MPEG-SEQUENCE HEADER (01B3)
(Fonte: http://dvd.sourceforge.net/dvdinfo/mpeghdrs.html#seq Acesso em 08/01/2008).

3.4.1 PROCESSO DE ENTRADA E SAÍDA DE DADOS NOS BUFFERS VBV
A entrada de dados nos buffers VBV é executada de duas maneiras. Na primeira, o
parâmetro vbv_delay de todos os quadros possui o valor hexadecimal FFFF e os
dados, enquanto o buffer não estiver cheio, sempre ingressam a uma taxa constante
igual a máx R, em bits por segundo (figura 3.8). Os índices e e s representam a
entrada e saída do quadro respectivamente no buffer. Sempre que a ocupação do
buffer atinge seu nível máximo, o codificador interrompe a geração de quadros e a
restabelece apenas no momento em que exista espaço disponível novamente. O
processo de decodificação se inicia no momento em que o buffer atinge sua
capacidade máxima pela primeira vez e prossegue retirando quadros de acordo com
a taxa de exibição de quadros.
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FIGURA 3.8-OCUPAÇÃO VBV BUFFER COM VBV_DELAY = FFFF
(Adaptado de ISO/IEC 13818-2)

O segundo processo de entrada de dados no buffer VBV, permite o uso de taxa
variável de bits para cada quadro. Nessa situação, o parâmetro vbv_delay possui
valor hexadecimal diferente de FFFF e informa o tempo que o respectivo quadro
deve permanecer na área do VBV buffer. O processo de decodificação de um
quadro inicia-se quando o intervalo de tempo indicado pelo vbv_delay é decorrido.
Nesse momento, o quadro é então retirado do buffer. Na figura 3.9, o vbv_delay foi
considerado igual a 3xT e nenhum quadro foi configurado para ser repetido.
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FIGURA 3.9-OCUPAÇÃO VBV BUFFER COM VBV_DELAY ≠ FFFF
(Adaptado de ISO/IEC 13818-2)
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Para a retirada de dados do buffer VBV, o decodificador examina o conteúdo do
mesmo em intervalos sucessivos, múltiplos do intervalo de tempo T (inverso da taxa
de quadros). As regras para verificação do buffer dependem dos seguintes fatores:
 Existência de figuras do tipo B no fluxo.
 Tipo do último quadro retirado do VBV buffer.
 Indicação de repetição de exibição de quadros.
Um quadro só deve ser retirado do buffer VBV quando for requerida sua
decodificação, o que ocorre devido à necessidade de sua apresentação ou quando o
mesmo foi utilizado como referência no processo de codificação preditiva do próximo
quadro a ser retirado do buffer. Essas regras resumem-se nos seguintes critérios:

I – Para estruturas de seqüência que não contenham quadros do tipo B
Se o último quadro retirado do buffer VBV, do tipo I ou P, foi configurado para ser
exibido uma, duas ou três vezes, o próximo quadro deverá ser retirado do buffer
após o intervalo de tempo igual a T, 2xT ou 3xT, de acordo com o número de
repetições solicitadas, respectivamente (ISO/IEC 13818-2).
II – Para estruturas de seqüência que contenham quadros do tipo B
Se o último quadro retirado do buffer VBV foi do tipo B e configurado para ser
exibido uma, duas ou três vezes, o próximo quadro deverá ser retirado do buffer
após o intervalo de tempo igual a T, 2xT ou 3xT, de acordo com o número de
repetições solicitadas, respectivamente (ISO/IEC 13818-2).
O gerenciamento da ocupação do buffer de entrada do receptor é realizado de
acordo com as seguintes etapas:
 Manipulação da quantidade de bits de cada quadro.
 Manipulação da taxa de bits do fluxo codificado.
 Manipulação do tamanho do buffer definido pelo codificador.
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3.4.2 SUBUTILIZAÇÃO E SOBRECARGA NA OCUPAÇÃO DOS BUFFERS VBV
A situação de subutilização ocorre quando a taxa de quadros gerada na saída do
codificador torna-se inferior à taxa de quadros prevista para o fluxo de vídeo. Sendo
assim, o decodificador consome quadros do buffer VBV mais rapidamente do que
novos quadros entram no mesmo. Se essa situação persistir por um tempo
suficientemente grande, todos os quadros serão retirados e o decodificador não
encontrará um novo quadro completo para ser apresentado. A diminuição da taxa de
codificação de quadros, mesmo que temporariamente, faz com que a ocupação do
buffer diminua. Essa situação pode ser observada na Figura 3.10, em que a
segunda parte do gráfico é obtida quando o quadro P4 é codificado utilizando uma
taxa, em bits por segundo, inferior à necessária. A linha cheia representa a curva de
ocupação do buffer, enquanto que a linha tracejada é exibida apenas para facilitar a
visualização do tamanho de cada quadro. Cabe ao codificador perceber a
diminuição momentânea da taxa de codificação de quadros e fazer a compensação
nos quadros seguintes.
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b) Fluxo com quadro P4 modificado

Ocupação buffer VBV

B
P3e

P4e

P7e

P1s

P2e

P6e

P5e
P3s
P2s

P1e
1

2

3

4

P8e

P4s

5

P9e

P5s

6

7

P6s

P7s

8

9

10

tempo (xT)

FIGURA 3.10-DIMINUIÇÃO DA TAXA DE CODIFICAÇÃO DE QUADROS.
(Adaptado de ISO/IEC 13818-2)

A situação de sobrecarga ocorre quando a taxa de entrada de quadros na área do
buffer VBV é superior à taxa nominal de apresentação de quadros, por um tempo
suficientemente grande. Os quadros se acumulam no buffer até que sua ocupação
alcance o limite máximo. A partir desse momento, novos dados que cheguem são
descartados, gerando perda de quadros. Situações de sobrecarga também podem
acontecer se o algoritmo de alocação de bits, no processo de codificação, for
inadequado e não limitar corretamente a quantidade de bits de cada quadro. Essa
condição é representada na Figura 3.11.
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b) Fluxo modificado por meio do aumento da quantidade de bits do quadro 5
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FIGURA 3.11-SOBRECARGA DEVIDO A ERRO NA ALOCAÇÃO DE BITS
(Adaptado de ISO/IEC 13818-2)

Situações de sobrecarga e subutilização também são provocadas por falhas na rede
de comunicação devido a perdas de pacotes, fazendo com que a seqüência de
quadros que ingressam no buffer do decodificador seja diferente da gerada pelo
codificador. Caso tenham sido perdidos quadros configurados para terem sua
apresentação repetida, o decodificador não recebe essa informação, adiantando a
exibição do quadro seguinte. O funcionamento é normalizado após o recebimento de
um novo GOP que provê informações temporais para o acesso aleatório do fluxo.

3.5

CONCLUSÃO

O presente capítulo abordou aspectos como: métodos de compressão, MPEG-2
vídeo e sistemas, sincronismo entre codificador e decodificador, modelo de
transmissão e o processo de manipulação dos buffers de vídeo. A parte
experimental deste trabalho avalia a contribuição de alguns destes aspectos que
influenciam na composição final do zapping time.
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4

TRABALHOS CORRELATOS

O presente capítulo apresenta os principais trabalhos correlatos, os quais compõem
e embasam a elaboração desta pesquisa. Métricas de avaliação de QoE e redução
do zapping time são as idéias básicas destas obras.
4.1

MÉTRICAS DE AVALIAÇÃO

4.1.1 MODELO QoE / QoS
Em ZAPATER e BRESSAN (2007) é proposto um modelo integrado em camadas,
situando o domínio QoE em um nível superior ao domínio QoS. Três camadas
compõem este modelo e são definidas abaixo e apresentadas na figura 4.1:
 Serviço: é a camada exposta ao usuário, representando o serviço
propriamente dito e onde são avaliados os parâmetros de QoE. Como
exemplo de métrica de serviço, cita-se o Mean Opinion Score (MOS),
responsável por quantificar a percepção do usuário relacionado a diversas
formas de degradação.
 Aplicação: gerenciamento de parâmetros relacionados à aplicação de vídeo,
tais como resolução, taxa de compressão, codificadores, número de canais.
 Transporte: gerenciamento de parâmetros relacionados ao transporte e mais
especificamente à rede, tais como atraso, diferenças de atraso, perda de
pacotes.
Domínio QoE
Usuário

Domínio QoE

Serviços
Domínio QoS
Aplicação

Domínio QoS

Transporte / Rede

FIGURA 4.1 – MODELO QoE/QoS (Fonte: ZAPATER, M.N.; BRESSAN, G, 2007)
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As principais métricas relacionadas ao serviço IPTV estão descritas abaixo:
 Fidelidade da informação: qualidade na transmissão dos conteúdos de
áudio e vídeo.
 Usabilidade: facilidade de utilização do serviço, como por exemplo, manuseio
do controle remoto, decodificador, guia eletrônica de programação, etc.
 Tempo de resposta: tempo de chaveamento entre canais – zapping time.
 Segurança: conteúdo de vídeo criptografado e autenticação de usuários.
 Disponibilidade: serviço sempre ativo e disponível ao usuário.
As principais métricas para avaliação de serviços IPTV são distribuídas ao longo das
diversas camadas apresentadas no modelo, sendo que tempo de resposta e
qualidade de áudio e vídeo são as mais utilizadas.
A criação do modelo QoE/QoS permite um mapeamento melhor elaborado dos
diversos componentes e métricas do serviço IPTV. A avaliação do tempo de
resposta (medição do zapping time) é parte integrante da metodologia proposta
nesta pesquisa e aplica parte dos conceitos propostos em ZAPATER e BRESSAN
(2007) com uma abordagem prática em um cenário real de arquitetura de serviços
IPTV.

4.1.2 MOS x ZAPPING TIME
O zapping time é considerado um elemento chave em termos de métrica de QoE
(KOOIJ, R.; AHMED, K.; BRUNNSTROM, K, 2006). Valores considerados
satisfatórios apontam para zapping time inferior a 2 segundos. A proposta de KOOIJ,
R.; AHMED, K.; BRUNNSTROM, K (2006) é mapear zapping time em função de
MOS. Todavia os estudos são direcionados e aplicados aos tempos de resposta e
downloads de páginas html de testes, contendo animações em diferentes camadas,
com permissão de acesso a cinco vídeos executados ininterruptamente, porém
apenas um visualizado por vez. O usuário pode alternar os canais simulando o
zapping time, pressionando um dos números de 1 a 5 presentes na página html.
São determinados três valores fixos de zapping time: 0, 2s e 5s, correspondendo
respectivamente a um período curto, médio e longo de chaveamento de canal. A
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cada

tempo

selecionado,

o

avaliador pode

mudar

o

quanto

desejar

e

avaliar/classificar o zapping time de acordo com a escala apresentada na tabela 4.1
TABELA 4.1 – QUALIFICAÇÃO MOS
Mean Opinion Score - MOS
5
4
3
2
1

Significado
Excelente
Bom
Razoável
Ruim
Péssimo

(Fonte: R.; AHMED, K.; BRUNNSTROM, K, 2006)

Esta etapa constitui o chamado treinamento pré-teste. Em seguida, diferentes
tempos de chaveamento entre as páginas html são determinados (desconhecidos
pelo avaliador) e submetidos à avaliação. Os valores são os seguintes: 0, 0.1s, 0.2s
(aplicado 2 vezes), 0.5s (aplicado 2 vezes), 1.0, 2.0 (aplicado 2 vezes) e 5s. O
resultado obtido no experimento é apresentado abaixo:
TABELA 4.2 – RESULTADO MOS X ZAPPING TIME
MOS
4,9
4,9
4,6
4,5
3,5
3,3
2,3
1,6
2
1,1

Zapping Time
0
0,1
0,2
0,2
0,5
0,5
1
2
2
5

(Fonte: R.; AHMED, K.; BRUNNSTROM, K, 2006)

Segundo KOOIJ, R.; AHMED, K.; BRUNNSTROM, K (2006), o modelo apresentado
pode ser aplicado a arquiteturas IPTV e é também aplicável a transmissão de
televisão terrestre ou via satélite, cujo zapping time não é instantâneo. Sugere como
pesquisas futuras, a avaliação do modelo criado em uma implementação real de
IPTV, inclusive executando-se os testes com as teclas seta para cima e seta para
baixo do controle remoto do decodificador (não utilizado no ambiente que originou o
experimento em questão).
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A metodologia apresentada no capítulo 5, sugere a aplicação dos resultados obtidos
no ambiente de testes proposto nesta pesquisa, no modelo MOS x zapping time
(figura 4.2) elaborado por KOOIJ, R.; AHMED, K.; BRUNNSTROM, K (2006).
MOS x Zapping Time
6
5
MOS

4
3
2
1
0
0

0,1

0,2

0,2

0,5

0,5

1

2

2

5

Zapping Time (s)

FIGURA 4.2 – MOS X ZAPPING TIME (Fonte: R.; AHMED, K.; BRUNNSTROM, K, 2006)

4.2

OTIMIZAÇÃO DO ZAPPING TIME

4.2.1 GRUPOS MULTICAST ADJACENTES
Em CHO, CHUNGLAE. et al (2004), a proposta principal é a redução do tempo de
atraso de rede. O protocolo IGMP é utilizado pelos equipamentos para informar aos
roteadores mais próximos, o ingresso e o egresso de participantes aos grupos
multicast. Os fluxos de vídeo originados no CRTS,são enviados a rede e tratados por
diversos roteadores até atingirem os decodificadores.
A proposta de CHO, CHUNGLAE. et al (2004), é a criação de grupos multicast
adjacentes ao canal solicitado, transmitidos até o último equipamento com
capacidade de tratar as mensagens IGMP (DSLAM e/ou modem adsl).
Considerando-se que a largura de banda entre o DSLAM e o modem, ou mesmo
entre o LHR e o DSLAM seja suficiente para suportar informação de mais canais
simultaneamente, quando o decodificador solicita ingresso em um novo canal
enviando IGMP-join, o gateway ou o DSLAM envia IGMP-join também para canais
adjacentes (imediatamente superior e inferior). Quando o decodificador solicita
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mudança de canal para outro adjacente, o fluxo multicast do novo canal é
transmitido imediatamente. Este método tem como principal ponto de atuação as
redes de transporte e acesso, porém a necessidade de banda disponível é
fundamental e à medida que o número de usuários aumenta e as distâncias
referentes aos circuitos de acessos tornam-se cada vez menores (circuitos ADSL
necessitam de distâncias menores para disponibilizar maiores bandas), a oferta do
serviço é prejudicada.
O capítulo 5, etapas do desenvolvimento, apresenta uma avaliação experimental do
zapping time, no qual são consideradas as etapas pertinentes às redes de
transporte, acesso e contribui com uma proposta de atuação no ambiente do CRTS.

4.2.2 MÚLTIPLOS FLUXOS, CANAIS ADJACENTES, SELEÇÃO ESTATÍSTICA
DE FLUXOS SIMULTÂNEOS E MUDANÇA INSTANTÂNEA DE CANAL
MANDAL, S.K.; MBURU, M (2007) apresenta diferentes propostas com o objetivo de
reduzir o zapping time: múltiplos fluxos, canais adjacentes, seleção estatística de
fluxos simultâneos e mudança instantânea de canal. Múltiplos fluxos - inúmeros
canais de vídeo são canalizados simultaneamente até o ambiente do usuário, o
tanto quanto possível, baseado nos tradicionais sistemas de televisão, no qual todos
os canais estão disponíveis para o usuário final. Canais adjacentes – baseado em
CHO, CHUNGLAE. et al (2004), onde o comportamento do usuário final é explorado,
com relação a manipulação do controle remoto. Habitualmente a mudança de canal
é realizada por meio das teclas “canal anterior” e “canal posterior”. Sendo assim uma
tabela com a informação dos canais imediatamente anterior e posterior ao canal
visualizado, é mantida no gateway e/ou DSLAM e resulta na redução do tempo
dispendido no processo de IGMP-join no novo canal. O método de seleção
estatística de fluxos simultâneos complementa o método anterior, mantendo uma
lista de canais favoritos (de acordo com o comportamento de uma região, por
exemplo) nos gateways e/ou DSLAM´s. O último método denominado mudança
instantânea de canal, utiliza a técnica de armazenamento de conteúdo em diversos
servidores intermediários e envio de múltiplos fluxos unicast aos usuários finais
como uma prévia ao processo IGMP-join. Sendo assim, é criada a ilusão de zappingtime

instantâneo.

Esta

técnica

apresenta

um

considerável

problema

de
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escalabilidade, pois o número de fluxos unicast aumenta proporcionalmente ao
crescimento do número de usuários e conseqüentemente eleva o consumo de
banda no núcleo da rede.
MANDAL, S.K.; MBURU, M (2007) analisa o comportamento habitual dos usuários.
Os canais favoritos são limitados a uma lista reduzida e em geral possuem
características semelhantes por região. A maior parte do tempo consumido na
mudança de canal é utilizado para o pré-processamento dos fluxos e na espera dos
quadros I e P. Enquanto um determinado canal é visualizado pelo usuário,
conteúdos de diversos canais com baixa resolução e baixo consumo de banda são
armazenados em servidores espalhados por diversos pontos da rede. O
decodificador envia periodicamente aos servidores, atualizações a respeito de
canais

previamente

visualizados.

Nos

servidores

são

criados

perfis

de

comportamento dos usuários (canais mais assistidos) e mediante solicitação de
mudança de canal são enviados aos decodificadores amostras do conteúdo
(quadros iniciais) de vídeo antecedendo o processo IGMP-leave e IGMP-join. A
proposta em questão possui como grandes limitantes a necessidade de elevada
banda no acesso do usuário final e escalabilidade, pois novos servidores distribuídos
são requeridos proporcionalmente ao aumento do número de usuários do serviço.

4.2.3 ALGORITMO DE CONTROLE DE CANAIS IPTV
JOO,H et al (2008), apresenta o desenvolvimento de um algoritmo de controle de
canais IPTV, o qual permite zapping time em níveis extremamente interessantes,
com eficiente utilização de banda de rede.
O algoritmo proposto controla o zapping time por meio do ajuste da quantidade de
canais alocados o mais próximo possível dos usuários finais, bem como a inserção
de quadros I em cada fluxo de vídeo baseados nas informações de preferências de
canais dos usuários.
Considerado um dos mais importantes indicadores de QoE para serviços baseados
em IPTV, zapping time de valor elevado representa um obstáculo para a aquisição e
retenção de usuários do sistema. Além disso, inúmeras pesquisas em torno deste
requisito permanecem em desenvolvimento.

66

Como seqüência ao método proposto em Cho et al (2006), com o envio dos canais
adjacentes aos usuários, reduzindo o atraso introduzido pela rede de transporte
(tempos de IGMP leave e join), Joo et al (2008) apresenta um sistema que propõe a
redução do tempo de decodificação e aumenta a eficiência da etapa de codificação.
Os codificadores alocados no CRTS enviam periodicamente quadros I adicionais,
codificados a baixas taxas de bits conjuntamente aos quadros normais constituintes
dos GOPs (Figura 4.3 ).

I

I

I

N
M
I1

B2

B3

P4

B5

B6

PREDIÇÃO FORWARD

P7

B8

B9

I10 B11 B12 P13

REPETE A SEQUÊNCIA

PREDIÇÃO BACKWARD

FIGURA 4.3 - QUADROS I ADICIONAIS A BAIXA TAXAS DE BITS (Fonte: JOO,H et al,
2008).

Quando o usuário requisita um novo canal, o zapping time é reduzido pelo fato dos
quadros I adicionais serem inicialmente decodificados, resultando na sensação ao
usuário de formação de imagem mais rápida, enquanto o processo normal de
mudança de canal acontece.
Joo,H et al (2008), considera como variáveis de controle de sua proposta a
distribuição dos canais baseados na popularidade e níveis de audiência de cada
região, bem como na importante redução no tempo de decodificação com a
introdução de quadros I extras, responsabilidade esta da etapa de codificação, no
ambiente do CRTS.
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Em geral, zapping time é formado pelas etapas de processamento de comandos do
controle remoto, atrasos de rede, atrasos nos buffers dos decodificadores e
decodificação de vídeo (Figura 4.4).

FIGURA 4.4 - CONSTITUIÇÃO ZAPPING TIME (Fonte: JOO,H et al, 2008).

 Processamento de comandos: tempo decorrido até o envio do IGMP leave,
após o usuário selecionar um novo canal.
 Atrasos de rede: tempo decorrido até que o fluxo requisitado atinja o ambiente
do usuário, após a transmissão do IGMP leave.
 Atrasos nos buffers do decodificador: tempo decorrido para que as diferenças
de atraso proporcionadas pela rede não prejudiquem a homogeneidade da
imagem.
 Decodificação de vídeo: quadros I são necessários para a decodificação da
informação de vídeo. O atraso na decodificação de vídeo é diretamente
relacionada à etapa de compressão, no ambiente do CRTS, sendo que o
atraso máximo corresponde a extensão de um GOP. Para reduzir o atraso na
decodificação de vídeo, quadros I adicionais devem ser transmitidos por meio
de um fluxo adicional de baixa taxa de bits, contribuindo para a redução final
do zapping time.
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4.2.4 CENÁRIOS DE REDUÇÃO DE ZAPPING TIME
Em FUCHS, H; FARBER, N (2008) são apresentadas as principais fontes de atraso
responsáveis pelo aumento do zapping time em cenários multicast. Algumas
propostas para a redução do zapping time e os respectivos impactos referentes à
qualidade de imagem e alocação de banda são analisados.
Em arquiteturas IPTV, os conteúdos multicast são codificados e distribuídos em
fluxos de acordo com as seguintes possibilidades:
 Os conteúdos de áudio e vídeo de cada canal são multiplexados em um único
MPEG2-TS e em seguida encapsulados em RTP ou diretamente em pacotes
UDP.
 Cada mídia é encapsulada separadamente e diretamente em fluxos
elementares RTP (o chamado RTP nativo).
O atraso entre a solicitação do conteúdo de um novo canal e a efetiva apresentação
ao usuário é constituído das seguintes etapas:
 Intervalo IGMP.
 Atrasos e diferenças de atraso no núcleo da rede.
 Buffers dos fluxos de entrada nos decodificadores.
 Sincronismo de áudio e vídeo.
 Mecanismo para minimizar o impacto de perda de pacotes.
 Aquisição de chaves, no caso de conteúdo criptografado.

4.2.4.1 PROCESSO MULTICAST IGMP JOIN
Usuários que desejam ingressar em um novo grupo multicast (canal), enviam
requisições ao elemento de rede mais próximo (por ex. DSLAM). Se o fluxo multicast
não estiver disponível neste elemento de rede, a requisição é repassada ao próximo
elemento (roteadores na rede de transporte). Este procedimento é repetido até que o
envio do fluxo de vídeo por toda a cadeia inicie.
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4.2.4.2 DESEMPENHO PARA DIFERENTES DISTÂNCIAS ENTRE QUADROS I
No fluxo de vídeo, a maior parte da informação é transportada pelos quadros I,
porém para uma maior eficiência em compressão (menor consumo de banda), o
número de quadros I deve ser o menor possível. A figura mostra como o intervalo
de tempo entre quadros I influencia o aumento do consumo de banda. Para um
mesmo nível de qualidade, um quadro I a cada 0,24 segundos praticamente dobra a
banda se comparado com um quadro I a cada 2 segundos.

FIGURA 4.5 - CONSUMO DE BANDA EM FUNÇÃO DE QUADROS I (Fonte: FUCHS, H;
FARBER, N, 2008).

4.2.4.3 BUFFERS NOS DECODIFICADORES
Os decodificadores necessitam primeiramente armazenar em buffer os fluxos de
vídeo, para compensar os atrasos em rede e diferenças entre o tempo de
apresentação dos quadros (atrasos introduzidos pela origem do fluxo para a
homogeneização do tráfego, onde a variação do tamanho dos quadros I é
considerável).
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4.2.4.4 MECANISMOS DE BUFFERS
Normalmente os fluxos de vídeo não são codificados a uma taxa constante,
permitindo uma maior alocação de bits para os quadros I. Para garantir que todos os
quadros do fluxo de vídeo estejam disponíveis no momento da apresentação, o
decodificador ativa os mecanismos de buffer.
Durante a etapa de compressão/codificação, o modelo VBV é aplicado e a
transmissão dos bits realizada a taxas constantes CBR. Após o intervalo de prébuffer T0, o processo de decodificação é iniciado (figura 4.6).

Somatória do bits
recebidos

Somatória do bits
decodificados

FIGURA 4.6 - PROCESSO DE DECODIFICAÇÃO – BUFFER VBV (Fonte: FUCHS, H;
FARBER, N, 2008).

Os primeiros bits dos quadros I são recebidos em t=0. O decodificador aguarda T0
segundos e armazena os dados em buffer. Em t=T0 o processo de decodificação é
iniciado. Por definição, F(i) representa o número de bits por quadro (i) e ∆t o intervalo
de tempo entre os quadros. Portanto os bits F(i) são removidos do buffer em at=T0 +
i∆t. B0 representa o tamanho total do buffer.
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4.2.4.5 FLUXOS DE VIDEO COMPLEMENTARES

A redução do zapping time (Fuchs; Forber, 2008), é possível por meio do envio de
um segundo fluxo de vídeo (fluxo complementar) em um grupo multicast paralelo,
com um maior número de quadros I.
Ao iniciar o processo de zapping time, o usuário recebe os quadros iniciais do fluxo
complementar. Mesmo assim, a necessidade de limitar o consumo de banda é
mantida e o fluxo principal deve apresentar um número reduzido de quadros I.

4.2.4.6 FLUXOS DE BAIXA RESOLUÇÃO

Uma das possibilidades para a utilização de fluxos complementares é o envio dos
quadros I em baixa resolução, com periodicidade menor que 0,5 segundos. Na figura
4.7, o usuário inicia a recepção do canal em t1 (quadro I do fluxo complementar). No
início a recepção em baixa resolução reduz a qualidade da imagem, até que os
quadros I do fluxo principal sejam recebidos. A partir deste ponto o fluxo
complementar é interrompido.

FIGURA 4.7 – FLUXO EM BAIXA RESOLUÇÃO (Fonte: FUCHS, H; FARBER, N, 2008).

4.2.4.7 SERVIDORES DISTRIBUÍDOS

Servidores cada vez mais próximos dos usuários finais também são propostos como
alternativa na redução do zapping time, responsáveis pelo armazenamento de
quadros I ou GOPs completos para o posterior envio. Duas estratégias são
apresentadas em Fuchs,H; Forber,N (2008):
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 Servidor de preenchimento de buffer.
 Servidor de reflexão.

4.2.4.8 SERVIDOR DE PREENCHIMENTO DE BUFFER

Recebe os fluxos multicast ,armazena os GOPs e envia os últimos quadro I aos
usuários em unicast, utilizando o máximo de banda disponível no acesso.
Paralelamente, o usuário é conectado ao fluxo multicast. Na ocorrência de
sobreposição dos fluxos, o envio em unicast é interrompido (figura 4.8).

SERVIDOR

DSLAM

multicast

ADSL
DECODIFICADOR

unicast

CRTS

REDE DE
TRANSPORTE
FHR

multicast

ADSL

LHR
DECODIFICADOR

SERVIDOR

REDEDE ACESSO

FIGURA 4.8 - TOPOLOGIA COM SERVIDORES DE PREENCHIEMNTO DE BUFFER.
(Fonte: FUCHS, H; FARBER, N, 2008).

4.2.4.9 SERVIDOR DE REFLEXÃO

Inserido na rede de acesso, recebe os fluxos multicast e armazena os quadros I de
cada fluxo. Mediante requisição de um usuário, inicia o envio dos últimos quadros
armazenados. Diferentemente do cenário anterior, o usuário não é conectado aos
fluxos multicast diretamente e o servidor de reflexão encaminha os quadros em
unicast (figura 4.9).
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SERVIDOR

DSLAM

multicast
unicast
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TRANSPORTE
FHR
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unicast

multicast

ADSL
DECODIFICADOR
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SERVIDOR

REDEDE ACESSO

FIGURA 4.9 - TOPOLOGIA COM SERVIDORES DE REFLEXÃO (Fonte: FUCHS, H;
FARBER, N, 2008).

Esta topologia não incrementa consumo de banda no acesso final dos usuários.
Todavia se os servidores de reflexão estiverem dispostos distantes do ambiente dos
usuários (última milha), o consumo de banda na rede de transporte aumenta
consideravelmente.
Os servidores de preenchimento de buffer são aplicáveis em qualquer topologia de
rede e aumentam conforme o crescimento do número de usuários (a escalabilidade
da solução é comprometida). Contudo o ambiente de usuário (mais precisamente o
decodificador) deve estar preparado para conviver com o envio dos fluxos multicast
e unicast em paralelo.
Os servidores de reflexão possuem uma vantagem adicional representada pela
conexão exclusiva para cada cliente, possibilitando retransmissões no caso de perda
de pacotes.
4.3

CONCLUSÃO

O presente capítulo abordou os principais trabalhos correlatos, os quais embasam o
desenvolvimento desta pesquisa. Métricas de avaliação de QoE e propostas de
otimização de zapping time (com distintos focos) representam as diretrizes destas
obras.
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5

DESENVOLVIMENTO DOS TESTES E ANÁLISE DOS RESULTADOS

O desenvolvimento proposto neste trabalho consiste na avaliação de diversos
parâmetros responsáveis pela formação do zapping time em uma arquitetura IPTV,
por meio de realização de testes conduzidos de forma planejada e analisados
estatisticamente utilizando-se a metodologia de Delineamento de Experimentos –
DoE.
As etapas de desenvolvimento desta pesquisa são descritas abaixo:
 Definição dos objetivos da análise.
 Modelagem QoE / QoS.
 Definição dos parâmetros avaliados.
 Definição do cenário de testes.
 Definição das etapas de testes.
 Execução das medições.
 Aplicação delineamento de experimentos.
 Mapeamento e análise dos resultados.
 Conclusões.
5.1

OBJETIVOS DA ANÁLISE

A proposta principal deste trabalho é a redução do zapping time e contribuir para a
melhoria dos índices de QoE em plataformas de serviços baseados em IPTV.
Diversos trabalhos relacionados ao tema estabelecem métricas de avaliação de QoE
sob diversos aspectos, relacionamento com QoS, modelagem, composição e
redução

do

zapping

time,

sob

aspecto

de

redes

de

transporte.

Como

prosseguimento dos trabalhos relacionados, a análise aborda a redução do zapping
time com enfoque na etapa de compressão, por meio da manipulação de diversos
parâmetros gerenciáveis, como por exemplo, variação de GOP, padronização de
tabelas, variação de buffers, etc.
A combinação dos diversos parâmetros de composição do zapping time e a adoção
de uma metodologia de execução de experimentos, no caso o DoE, resultam na
verificação das melhores opções em termos de efetividade na redução do zapping
time.
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5.2

MODELAGEM QoE / QoS x ZAPPING TIME

A qualidade de serviços IPTV sob o ponto de vista de gerenciamento, possui uma
abordagem mais abrangente que o modelo tradicional de QoS. QoS limita-se a
análise relacionada a elementos de rede, não enfocando o serviço fim a fim ou não
abrangendo a garantia de serviço. O modelo integrado QoE x QoS (Zapater,
Bressan, 2007), define três camadas fundamentais:
 Serviço.
 Aplicação.
 Transporte.
As principais métricas relacionadas ao serviço IPTV estão descritas abaixo e são
exibidas na figura 5.1:
 Fidelidade da informação (Qualidade de áudio e vídeo).
 Usabilidade.
 Tempo de resposta.
 Segurança.
 Disponibilidade.

Domínio QoE
Usuário

Serviços
MOS - Mean Opinion Score
Qualidade Vídeo / Áudio
Usabilidade
Segurança
Disponibilidade
Tempo de Resposta

Qualidade de Serviço sob o ponto de vista do usuário
Navegação nas Guias Eletrônicas de Programação
Autenticação Usuário e Conteúdo

Serviços

Domínio QoS
Aplicação

Zapping Time

Aplicação
Vídeo

Resolução
Cor
Estrutura GOP
Äreas de Armazenamento

Middleware
Codificador
Decodificador

atrasos

Transporte / Rede

Transporte / Rede

Perda de Pacotes
Atrasos
Diferença de atrasos

FIGURA 5.1 – MODELO QoE/QoS Expandido (Zapater, Bressan, 2007)
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As métricas apresentadas distribuem-se nas diversas camadas do modelo
QoE/QoS, sendo que a qualidade de áudio e vídeo, zapping time e o relacionamento
entre elas são as mais discutidas. A composição do zapping time (Cho, 2004) é
resultado da contribuição dos seguintes fatores :
 Etapa de compressão nos equipamentos codificadores localizados no CRTS
(atraso e tempo de codificação MPEG).
 Atrasos de rede (transporte e acesso).
 Armazenamento nos decodificadores.
 Processo de decodificação MPEG até a formação efetiva de imagem na TV.
 Tempo de processamento de comandos gerados pelo controle remoto do
usuário.
O modelo de composição do zapping time é parte integrante do modelo QoE/QoS.
As

componentes

do

zapping

time

estão

distribuídas

nas

camadas

de

rede/transporte, aplicação e serviços. A figura 5.2 mostra o relacionamento entre os
dois modelos anteriores.

Domínio QoE
Usuário

Serviços
MOS - Mean Opinion Score
Qualidade Vídeo / Áudio
Usabilidade
Segurança
Disponibilidade
Tempo de Resposta

Qualidade de Serviço sob o ponto de vista do usuário
Navegação nas Guias Eletrônicas de Programação
Autenticação Usuário e Conteúdo
Zapping Time

Serviços
Aplicação

Domínio QoS
Aplicação
Transporte / Rede

Vídeo

Resolução
Cor
Estrutura GOP
Buffers

Middleware
Codificador
Decodificador

atrasos

Transporte / Rede
Perda de Pacotes
Atrasos
Diferença de atrasos

Zapping Time
CRTS - Atrasos e tempo codificação MPEG
Atrasos Rede - Transporte e Acesso
Armazenamento no decodificador
Decodificação MPEG - imagem na TV
Processamento comandos controle remoto

MODELO QoE / QoS (Zapater, Bressan)
Zapping Time (Cho, et al)

FIGURA 5.2 – RELACIONAMENTO ENTRE OS MODELOS QoE/QoS e COMPOSIÇÃO
ZAPPING TIME

77

A próxima etapa é a aplicação do modelo de composição do zapping time em uma
arquitetura IPTV, composta de quatro grandes blocos:
 Plataforma IPTV.
 Rede de transporte.
 Rede de acesso.
 Ambiente de usuário.
Com isso, torna-se possível o mapeamento das atribuições de cada um dos blocos
componentes de uma arquitetura IPTV, na formação do zapping time (figura 5.3).

CRTS

GERENCIAMENTO E
MIDDLEWARE
CONTROLE

REDE
TRANSPORTE

REDE
ACESSO

AMBIENTE
USU ÁRIO

SERVIDORES VoD

PLATAFORMA IPTV

ARQUITETURA IPTV

Etapa de Compressão
e Codifica ção MPEG
Atraso no codificador

ZAPPING TIME

Atrasos de Rede
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no decodificador
• Decodifica ção
MPEG
Imagem na TV
• Processamento
comandos controle
remoto

FIGURA 5.3 - COMPOSIÇÃO ZAPPING TIME EM ARQUITETURAS IPTV

A determinação dos parâmetros avaliados na parte experimental deste trabalho
segue a premissa de atuar na etapa de compressão e codificação MPEG,
pertinentes a plataforma IPTV. Mesmo assim, a contribuição do protocolo IGMP
(Redes de transporte e acesso) é considerada na realização de alguns testes de
medição do zapping time. A manipulação de parâmetros no ambiente de usuário não
é considerada neste trabalho, em virtude de não ser possível alterar configurações
nos decodificadores.
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5.3

DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS AVALIADOS

De acordo com o verificado até este momento no que se refere à composição do
zapping time e com a gama de parâmetros possíveis de manipulação no ambiente
de testes, são designados os seguintes atributos no âmbito do CRTS (figura 5.4),
passíveis de alterações:
 COMPOSIÇÃO DO GOP.
 ALOCAÇÃO DE BANDA DE VÍDEO.
 RESOLUÇÃO.
 TABELAS PAT E PMT.
 VIDEO BUFFER SIZE.
Os valores adotados em cada avaliação obedecem à condição de “valores extremos”
dentro de cada opção, de acordo com o permitido nas configurações dos elementos
do CRTS.
No caso de alocação de banda de vídeo, o objetivo principal é atingir o menor valor
de banda sem prejudicar a qualidade de imagem.

5.3.1 COMPOSIÇÃO DO GOP

Fixo - Codificador introduz um quadro tipo I a cada conjunto N de imagens e um
quadro tipo I ou P a cada conjunto M de imagens. Esta estrutura provoca lentidão no
processo de decodificação e eleva o zapping time, contudo eleva a qualidade da
imagem.
Variável – Codificador utiliza o valor N como referência, porém varia o tamanho de
cada GOP dependendo do conteúdo de vídeo na entrada e da necessidade de
inserção de quadros I, com o objetivo de atingir a máxima qualidade de vídeo.
Capped – Utiliza a mesma estrutura do GOP variável, para a melhoria da qualidade
de vídeo, porém limita o GOP ao valor especificado pelo valor de N.
Fixo M – Codificador introduz um quadro tipo I ou P a cada conjunto M de
imagens.Permite que o conjunto N atinja até duas vezes o valor especificado.
Parâmetros Avaliados:

GOP variável N=24 M=3.
GOP fixo N=15 M=3.
GOP capped N=15 M=3.
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5.3.2 ALOCAÇÃO DE BANDA DE VÍDEO

Bit Rate – Especifica a taxa do fluxo de vídeo em Mbps, no modo CBR (Constant Bit
Rate).
Parâmetros Avaliados:

Alocação e Banda Vídeo = 2.2 Mbps.
Alocação e Banda Vídeo = 1.7 Mbps.

5.3.3 RESOLUÇÃO

Resolução Horizontal – Especifica a resolução horizontal do fluxo de vídeo. Opções:
720, 704, 640, 528.
Parâmetros Avaliados:

Resolução = 720x480.
Resolução = 528x480.

5.3.4 TABELAS PAT E PMT

PMT BR e PAT BR – Determina a taxa de envio referente às tabelas PAT e PMT.
Parâmetros Avaliados:

PMT BR = 75 Kbps.
PMT BR = 25 Kbps.
PAT BR = 25 Kbps.
PAT BR = 75 Kbps.

5.3.5 VIDEO BUFFER SIZE

Determina o intervalo de tempo no qual os dados permanecem na área de
armazenamento do decodificador, antecedendo o processo de decodificação e
apresentação do conjunto de imagens.
Parâmetros Avaliados:

Vídeo Buffer Size = 2s.
Vídeo Buffer Size = 1s.
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PMT BR 25 Kbps
PMT BR 75 Kbps
PAT BR 25 Kbps
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Vídeo Buffer Size = 2s
Vídeo Buffer Size = 1s

FIGURA 5.4 - COMPOSIÇÃO ZAPPING TIME – PARÂMETROS AVALIADOS.

5.4

CENÁRIO DE TESTES

A etapa experimental desta pesquisa baseia-se no cenário apresentado na figura
5.5. A lista dos equipamentos utilizados e respectivas versões de software são
descritas na tabela 5.1. A topologia apresentada possui equipamentos de diversos
fabricantes, dispostos em um ambiente destinado à realização de experimentos e
avaliações de configurações.
TABELA 5.1 – DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
DESCRIÇÃO
SUN Fire V240
Dell Precision 380
Windows XP PE
Roteador Borda
Servidores VoD
Codificadores

Antena

Receptores de
satélite
Decodificadores
Modem ADSL
DSLAM
Gerência dos
codificadores

DESCRIÇÃO DETALHADA
SFV240,2x1.5GHz,2GB,2x73GB (N32XK42C1204HB)
Dell Precision 380
Sistema Operacional: Windows XP
Professional. (Dell Precision 380)
Cisco 7609 Chassis (7609-SUP7203BPS)
N5 Video Server Building Block
Processor (MEDIAHUB-5A )
Eighth generation versatile compression
(ELC-5022)
Antena Parabólica ANDREW para
recepção de TV via satélite, na Banda
C; Alimentador com Pol. Linear dupla,
refletor em duas partes, diâmetro 3,6
metros.

Motorola DSR-4520X

VERSÃO SOFTWARE
Solaris 9.0
Windows XP
Version 12.2(18)SXF4

Version g19.27

ADB 3800
Xavi X7722r
Stinger FS+

Version 1.42
adb-tlf-3800
1.05APF1. 7868
Version 9.7.2e51

Software NMX

Version 4.1.0.1.062
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FIGURA 5.5 – CENÁRIO DE TESTES

5.5

ETAPAS DOS TESTES

Os testes de avaliação do zapping time são descritos abaixo:
1.

Análise das configurações dos equipamentos do núcleo das redes de

transporte, acesso e do CRTS. Verificação dos parâmetros de efetiva contribuição
na composição do zapping time.
2.

Elaboração de novas configurações dos equipamentos do núcleo das redes

de transporte, acesso e do CRTS, visando à redução do zapping time (Anexo B).
3.

Elaboração de plano de testes de avaliação do zapping time e validação das

novas configurações propostas.
4.

Os testes serão realizados no chamado ambiente de homologação

(plataforma referência para testes).
5.

Em ambiente de homologação, aplicação das configurações destinadas aos

testes e simulações pretendidas (configuração dos roteadores e DSLAM´s). Neste
caso é fundamental a geração de um arquivo de configuração backup de todos os
equipamentos envolvidos para que na ocorrência de um eventual problema, seja
possível a imediata recuperação do sistema.
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6.

No CRTS, por meio de software de gerência dos codificadores, realiza-se

criação de canais de programação exclusivos para realização das provas e
medições. São utilizados codificadores reservas nesta etapa, nos quais são
possíveis alterações, manipulação de parâmetros de configuração e verificação dos
resultados obtidos (inclusive qualidade de imagem). Vide anexo B.
7.

Criação de um ponto de acesso destinado à realização das provas e

monitoração por meio de analisadores de rede dos tempos de ingresso e saída dos
grupos multicast (tempos de join e leave). Com isso é possível mensurar a
contribuição dos protocolos multicast na composição final do zapping time.
8.

Os testes baseiam-se na cronometragem do zapping time, realizados por no

mínimo três operadores do sistema. São utilizados cronômetros profissionais para
tanto e adotados como referência de contagem o desaparecimento de imagem do
atual canal sintonizado e aparecimento de imagem do novo canal solicitado. Realizase a média aritmética dos três valores obtidos para a obtenção do zapping time do
canal em teste.
9.

Os testes são repetidos para diversos cenários nos quais diversos atributos

são alterados no CRTS (configurações dos codificadores). A cada alteração
efetuada em termos de parâmetros de configuração, novas medições são realizadas
e os respectivos valores são novamente computados.
10.

Com os valores devidamente mapeados, o DoE é aplicado resultando nos

parâmetros iniciais de contribuição na redução do zapping time. São realizados
novos testes com a variação dos parâmetros anteriormente mapeados e ainda
inseridos a padronização de PIDs e a manipulação de VBV na avaliação.
11.

Os testes são repetidos considerando a medição por meio de coleta de

arquivos de logs do decodificador.
A configuração do ambiente de testes adota valores inicialmente obtidos por
orientação de fabricantes (por exemplo Tipo de GOP Fixo, N=24) e banda de vídeo a
3 Mbps, para a manutenção da qualidade de imagem. Com isso, o zapping time
originalmente apresenta valores de até 4 segundos.
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Os testes são realizados inicialmente por meio da composição de valores, de acordo
a tabela 5.2. Cada parâmetro está associado a um código, para facilitar a
combinação dos mesmos.

TABELA 5.2 – PARÂMETROS AVALIADOS
Código
A0
A1
B0
B1
C0
C1
D0
D1
E0
E1

Parâmetro
GOP variável N=24 M=3
GOP Fixo N=15 M=3
Video BR 2.2 Mbps
Video BR 1.7 Mbps
720x480
528x480
PMT BR 25 Kbps
PMT BR 75 Kbps
PAT BR 25 Kbps
PAT BR 75 Kbps

Os operadores participantes da avaliação, no caso três usuários do sistema,
realizam a cronometragem do zapping time, considerando o intervalo entre o
acionamento do controle remoto e o surgimento de imagem do novo canal.
Para cada combinação dos parâmetros de avaliação (tabela 5.3), o procedimento de
cronometragem (item 5.5-8) é realizado e o resultado considerado é a média
aritmética da medição dos três operadores.
Após a coleta de todos os resultados, são verificados por meio de análises
estatísticas (aplicação de DoE – Anexo I) os parâmetros de real contribuição para a
redução do zapping time.
A tabela 5.4, baseada na ferramenta estatística de qualidade DOE- Delineamento de
Experimentos, mostra a contribuição em segundos de cada combinação de
parâmetros, na redução do zapping time. De acordo com os diversos fatores
(A,B,C,D E) e níveis (A0,A1,B0,B1,C0,C1,D0,D1,E0,E1) são calculados os efeitos
(Anexo I)

84

TABELA 5.3 – COMBINAÇÃO DE PARÂMETROS
A0
B0

B1

C0
D0
CH
Sport TV

239.10.10.1

Discovery Kids

239.10.10.2

681

FOX

239.10.10.3

682
683

VH1

239.10.10.4

People&Arts

239.10.10.5

MTV Hits

239.10.10.6

680

684

E0
4,30
3,40
3,50
4,86
4,56

C1
D1

E1
3,43
4,83
3,28
4,45
4,39

E0
4,90
3,78
2,83
4,78
3,93

E1
3,56
3,79
4,94
2,70
4,76

D0
E0
3,04
3,65
3,65
3,48
4,51

E1
4,78
3,30
4,07
4,52
3,59

C0
D1

E0
3,39
3,26
3,65
4,76
3,77

4,89 3,45 4,17 4,00 4,10 3,71 3,58
Med (segundos)
4,25 3,97 4,07 3,96 3,74 4,00 3,74
Med Geral (segundos)
685

D0
E1
3,76
4,52
3,79
4,83
3,64

E0
4,81
3,35
3,82
3,53
3,75

C1
D1

E1
3,96
4,57
3,45
2,96
4,00

E0
4,23
4,82
4,01
4,32
4,85

D0

E1
3,08
3,70
4,72
2,80
3,80

E0
4,87
4,08
3,75
3,88
4,77

E1
3,47
4,49
4,37
4,86
3,62

D1
E0 E1
3,10 3,17
3,34 3,56
3,69 3,79
4,89 2,80
4,02 4,68

3,94 3,46 4,88 4,40 3,90 4,85 4,03 3,61 2,68
4,08 3,79 3,97 4,44 3,67 4,37 4,14 3,78 3,45
3,96

A1
B0

B1

C0
D0
CH
Sport TV

239.10.10.1

680

Discovery Kids

239.10.10.2

681

FOX

239.10.10.3

682

VH1

239.10.10.4

683

People&Arts

239.10.10.5

684

MTV Hits

239.10.10.6

685

Med (segundos)
Med Geral (segundos)

E0
2,80
2,57
3,68
3,03
3,23
2,98
3,05

E1
2,61
2,60
3,40
2,89
3,57
3,32
3,07

C1
D1

E0
3,05
2,90
4,09
3,19
3,78
3,96
3,50

E1
3,18
2,55
3,85
3,90
3,72
3,48
3,45

D0
E0
3,54
4,79
3,00
3,14
3,31
3,49
3,55

E1
3,52
3,62
3,20
3,75
2,97
3,79
3,48

C0
D1

E0
3,02
3,03
3,71
3,05
3,92
3,72
3,41

D0

E1
E0
3,00 3,27
3,83 4,81
3,71 3,73
3,31 3,59
3,45 3,63
3,90 3,11
3,53 3,69
3,40

E1
3,07
2,94
4,00
3,19
3,51
3,23
3,32

C1
D1

E0
3,39
2,62
2,76
3,13
3,58
3,68
3,19

E1
3,43
4,83
3,32
2,95
3,63
3,80
3,66

D0
E0
3,24
2,81
3,33
2,67
3,71
3,27
3,17

E1
3,57
3,56
3,65
2,93
3,45
2,90
3,34

D1
E0 E1
3,00 3,87
2,53 3,30
4,00 3,54
3,55 3,72
4,07 3,62
3,47 2,90
3,44 3,49

Pelos resultados obtidos, verifica-se que a maior contribuição até este momento
refere-se a alteração do GOP Variável para GOP Fixo.
Na sequência, novos testes são realizados com a manipulação de parâmetros,
conforme descrito na sequência.
 Configuração de GOP fixo, N=15 e M=3.
 Padronização dos PIDs de vídeo e áudio.
 Grupos multicast estabelecidos.
 GOP Capped, N=15 e M=3.
 Ajuste no buffer VBV.
Nesta avaliação são mantidos os valores de banda de vídeo a 1,7 Mbps, resolução
720 x 480, tabelas PAT e PMT a 75Kbps.
Valores inferiores de banda de vídeo, comprometem a qualidade da imagem,
ocasionando efeitos de congelamento e perda de informação na tela.

BBBBBBBBB+
B+
B+
B+
B+
B+
B+
B+

A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+

CCCCC+
C+
C+
C+
CCCCC+
C+
C+
C+

DDD+
D+
DDD+
D+
DDD+
D+
DDD+
D+

EE+
EE+
EE+
EE+
EE+
EE+
EE+
EE+

C- D- EC- D- E+
C- D+ EC- D+ E+
C+ D- EC+ D- E+
C+ D+ EC+ D+ E+
C- D- EC- D- E+
C- D+ EC- D+ E+
C+ D- EC+ D- E+
C+ D+ EC+ D+ E+
Total
Efeito (segundos)

BBBBBBBBB+
B+
B+
B+
B+
B+
B+
B+

AAAAAAAAAAAAAAAA-

3,05
3,07
3,50
3,45
3,55
3,48
3,41
3,53
3,69
3,32
3,19
3,66
3,17
3,34
3,44
3,49

ZAP
Time
4,25
3,97
4,07
3,96
3,74
4,00
3,74
4,08
3,79
3,97
4,44
3,67
4,37
4,14
3,78
3,45

3,0483
3,065
3,495
3,4467
3,545
3,475
3,4083
3,5333
3,69
3,3233
3,1933
3,66
3,1717
3,3433
3,4367
3,4917
-9,058
-0,566

A
-4,252
-3,972
-4,065
-3,958
-3,738
-3,995
-3,735
-4,08
-3,787
-3,97
-4,438
-3,667
-4,367
-4,14
-3,775
-3,447

-3,048
-3,065
-3,495
-3,447
-3,545
-3,475
-3,408
-3,533
3,69
3,3233
3,1933
3,66
3,1717
3,3433
3,4367
3,4917
0,0883
0,0055

B
-4,252
-3,972
-4,065
-3,958
-3,738
-3,995
-3,735
-4,08
3,7867
3,97
4,4383
3,6667
4,3667
4,14
3,775
3,4467

-3,048
-3,065
-3,495
-3,447
3,545
3,475
3,4083
3,5333
-3,69
-3,323
-3,193
-3,66
3,1717
3,3433
3,4367
3,4917
-0,348
-0,022

C
-4,252
-3,972
-4,065
-3,958
3,7383
3,995
3,735
4,08
-3,787
-3,97
-4,438
-3,667
4,3667
4,14
3,775
3,4467

-3,048
-3,065
3,495
3,4467
-3,545
-3,475
3,4083
3,5333
-3,69
-3,323
3,1933
3,66
-3,172
-3,343
3,4367
3,4917
-0,052
-0,003

D
-4,252
-3,972
4,065
3,9583
-3,738
-3,995
3,735
4,08
-3,787
-3,97
4,4383
3,6667
-4,367
-4,14
3,775
3,4467

-3,048
3,065
-3,495
3,4467
-3,545
3,475
-3,408
3,5333
-3,69
3,3233
-3,193
3,66
-3,172
3,3433
-3,437
3,4917
-0,578
-0,036

E
-4,252
3,9717
-4,065
3,9583
-3,738
3,995
-3,735
4,08
-3,787
3,97
-4,438
3,6667
-4,367
4,14
-3,775
3,4467

-3,048
-3,065
-3,495
-3,447
-3,545
-3,475
-3,408
-3,533
3,69
3,3233
3,1933
3,66
3,1717
3,3433
3,4367
3,4917
0,4983
0,0311

AB
4,2517
3,9717
4,065
3,9583
3,7383
3,995
3,735
4,08
-3,787
-3,97
-4,438
-3,667
-4,367
-4,14
-3,775
-3,447

-3,048
-3,065
-3,495
-3,447
3,545
3,475
3,4083
3,5333
-3,69
-3,323
-3,193
-3,66
3,1717
3,3433
3,4367
3,4917
1,315
0,0822

AC
4,2517
3,9717
4,065
3,9583
-3,738
-3,995
-3,735
-4,08
3,7867
3,97
4,4383
3,6667
-4,367
-4,14
-3,775
-3,447

-3,048
-3,065
3,495
3,4467
-3,545
-3,475
3,4083
3,5333
-3,69
-3,323
3,1933
3,66
-3,172
-3,343
3,4367
3,4917
2,0583
0,1286

AD
4,2517
3,9717
-4,065
-3,958
3,7383
3,995
-3,735
-4,08
3,7867
3,97
-4,438
-3,667
4,3667
4,14
-3,775
-3,447

-3,048
3,065
-3,495
3,4467
-3,545
3,475
-3,408
3,5333
-3,69
3,3233
-3,193
3,66
-3,172
3,3433
-3,437
3,4917
1,2783
0,0799

AE
4,2517
-3,972
4,065
-3,958
3,7383
-3,995
3,735
-4,08
3,7867
-3,97
4,4383
-3,667
4,3667
-4,14
3,775
-3,447

3,0483
3,065
3,495
3,4467
-3,545
-3,475
-3,408
-3,533
-3,69
-3,323
-3,193
-3,66
3,1717
3,3433
3,4367
3,4917
-0,765
-0,048

BC
4,2517
3,9717
4,065
3,9583
-3,738
-3,995
-3,735
-4,08
-3,787
-3,97
-4,438
-3,667
4,3667
4,14
3,775
3,4467

3,0483
3,065
-3,495
-3,447
3,545
3,475
-3,408
-3,533
-3,69
-3,323
3,1933
3,66
-3,172
-3,343
3,4367
3,4917
-1,315
-0,082

BD
4,2517
3,9717
-4,065
-3,958
3,7383
3,995
-3,735
-4,08
-3,787
-3,97
4,4383
3,6667
-4,367
-4,14
3,775
3,4467

3,0483
-3,065
3,495
-3,447
3,545
-3,475
3,4083
-3,533
-3,69
3,3233
-3,193
3,66
-3,172
3,3433
-3,437
3,4917
-1,055
-0,066

BE
4,2517
-3,972
4,065
-3,958
3,7383
-3,995
3,735
-4,08
-3,787
3,97
-4,438
3,6667
-4,367
4,14
-3,775
3,4467

3,0483
3,065
-3,495
-3,447
-3,545
-3,475
3,4083
3,5333
3,69
3,3233
-3,193
-3,66
-3,172
-3,343
3,4367
3,4917
-1,685
-0,105

CD
4,2517
3,9717
-4,065
-3,958
-3,738
-3,995
3,735
4,08
3,7867
3,97
-4,438
-3,667
-4,367
-4,14
3,775
3,4467

3,0483
-3,065
3,495
-3,447
-3,545
3,475
-3,408
3,5333
3,69
-3,323
3,1933
-3,66
-3,172
3,3433
-3,437
3,4917
1,235
0,0772

CE
4,2517
-3,972
4,065
-3,958
-3,738
3,995
-3,735
4,08
3,7867
-3,97
4,4383
-3,667
-4,367
4,14
-3,775
3,4467

3,0483
-3,065
-3,495
3,4467
3,545
-3,475
-3,408
3,5333
3,69
-3,323
-3,193
3,66
3,1717
-3,343
-3,437
3,4917
0,0517
0,0032

DE
4,2517
-3,972
-4,065
3,9583
3,7383
-3,995
-3,735
4,08
3,7867
-3,97
-4,438
3,6667
4,3667
-4,14
-3,775
3,4467

3,0483
3,065
3,495
3,4467
-3,545
-3,475
-3,408
-3,533
-3,69
-3,323
-3,193
-3,66
3,1717
3,3433
3,4367
3,4917
-1,895
-0,118

ABC
-4,252
-3,972
-4,065
-3,958
3,7383
3,995
3,735
4,08
3,7867
3,97
4,4383
3,6667
-4,367
-4,14
-3,775
-3,447

3,0483
3,065
-3,495
-3,447
3,545
3,475
-3,408
-3,533
-3,69
-3,323
3,1933
3,66
-3,172
-3,343
3,4367
3,4917
0,3217
0,0201

ABD
-4,252
-3,972
4,065
3,9583
-3,738
-3,995
3,735
4,08
3,7867
3,97
-4,438
-3,667
4,3667
4,14
-3,775
-3,447

3,0483
-3,065
3,495
-3,447
3,545
-3,475
3,4083
-3,533
-3,69
3,3233
-3,193
3,66
-3,172
3,3433
-3,437
3,4917
1,6617
0,1039

ABE
-4,252
3,9717
-4,065
3,9583
-3,738
3,995
-3,735
4,08
3,7867
-3,97
4,4383
-3,667
4,3667
-4,14
3,775
-3,447

3,0483
3,065
-3,495
-3,447
-3,545
-3,475
3,4083
3,5333
3,69
3,3233
-3,193
-3,66
-3,172
-3,343
3,4367
3,4917
1,0183
0,0636

ACD
-4,252
-3,972
4,065
3,9583
3,7383
3,995
-3,735
-4,08
-3,787
-3,97
4,4383
3,6667
4,3667
4,14
-3,775
-3,447

3,0483
-3,065
3,495
-3,447
-3,545
3,475
-3,408
3,5333
3,69
-3,323
3,1933
-3,66
-3,172
3,3433
-3,437
3,4917
-0,808
-0,051

ACE
-4,252
3,9717
-4,065
3,9583
3,7383
-3,995
3,735
-4,08
-3,787
3,97
-4,438
3,6667
4,3667
-4,14
3,775
-3,447

3,0483
-3,065
-3,495
3,4467
3,545
-3,475
-3,408
3,5333
3,69
-3,323
-3,193
3,66
3,1717
-3,343
-3,437
3,4917
1,6417
0,1026

ADE
-4,252
3,9717
4,065
-3,958
-3,738
3,995
3,735
-4,08
-3,787
3,97
4,4383
-3,667
-4,367
4,14
3,775
-3,447

-3,048
-3,065
3,495
3,4467
3,545
3,475
-3,408
-3,533
3,69
3,3233
-3,193
-3,66
-3,172
-3,343
3,4367
3,4917
-0,435
-0,027

BCD
-4,252
-3,972
4,065
3,9583
3,7383
3,995
-3,735
-4,08
3,7867
3,97
-4,438
-3,667
-4,367
-4,14
3,775
3,4467

-3,048
3,065
-3,495
3,4467
3,545
-3,475
3,4083
-3,533
3,69
-3,323
3,1933
-3,66
-3,172
3,3433
-3,437
3,4917
-0,915
-0,057

BCE
-4,252
3,9717
-4,065
3,9583
3,7383
-3,995
3,735
-4,08
3,7867
-3,97
4,4383
-3,667
-4,367
4,14
-3,775
3,4467

-3,048
3,065
3,495
-3,447
-3,545
3,475
3,4083
-3,533
3,69
-3,323
-3,193
3,66
3,1717
-3,343
-3,437
3,4917
-0,732
-0,046

BDE
-4,252
3,9717
4,065
-3,958
-3,738
3,995
3,735
-4,08
3,7867
-3,97
-4,438
3,6667
4,3667
-4,14
-3,775
3,4467

-3,048
3,065
3,495
-3,447
3,545
-3,475
-3,408
3,5333
-3,69
3,3233
3,1933
-3,66
3,1717
-3,343
-3,437
3,4917
0,0783
0,0049

CDE
-4,252
3,9717
4,065
-3,958
3,7383
-3,995
-3,735
4,08
-3,787
3,97
4,4383
-3,667
4,3667
-4,14
-3,775
3,4467

3,0483
-3,065
-3,495
3,4467
-3,545
3,475
3,4083
-3,533
-3,69
3,3233
3,1933
-3,66
3,1717
-3,343
-3,437
3,4917
-2,148
-0,134

ABCD
-4,252
3,9717
4,065
-3,958
3,7383
-3,995
-3,735
4,08
3,7867
-3,97
-4,438
3,6667
-4,367
4,14
3,775
-3,447
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TABELA 5.4 – MATRIZ DE DELINEAMENTO
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5.5.1 CONFIGURAÇÃO DE GOP FIXO, N=15 E M=3

A tabela 5.5 apresenta os resultados obtidos nestes testes.
TABELA 5.5 – GOP FIXO, N=15 E M=3
GOP FX 15_3

CH
Sport TV

239.10.10.1

680

Discovery Kids

239.10.10.2

681

3,58
3,26

FOX

239.10.10.3

682

3,21

VH1

239.10.10.4

683

3,18

People&Arts

239.10.10.5

684

3,43

MTV Hits

239.10.10.6

685

3,75

Med

3,40

ZAPPING TIME MÉDIO = 3,40 segundos.

5.5.2 PADRONIZAÇÃO DOS PIDS DE VÍDEO E ÁUDIO

Para os testes de padronização de PIDs são adotados as combinações A1 B0 C0
D0 E0 e A1 B1 C0 D0 E0, e configurados os PIDs da tabela PMT, áudio e vídeo de

acordo com a tabela 5.6.
TABELA 5.6 – PADRONIZAÇÃO DE PIDS

CH
Sport TV

239.10.10.1

680

Discovery Kids

239.10.10.2

681

FOX

239.10.10.3

682

VH1

239.10.10.4

683

People&Arts

239.10.10.5

684

MTV Hits

239.10.10.6

685

PAT
0
0
0
0
0
0

PMT
31
31
31
31
31
31

PID NUMBER
VIDEO
AU1
33
35
33
35
33
35
33
35
33
35
33
35

Os resultados obtidos são apresentados na tabela 5.7.

AU2
37
37
37
37
37
37

.
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TABELA 5.7 – RESULTADOS OBTIDOS: PADRONIZAÇÃO DE PIDS
PIDS NÃO PADRONIZADOS
A1
B0
B1
C0
C0
D0
D0
E0
E0
2,80
3,27
2,57
4,81
3,68
3,73
3,03
3,59
3,23
3,63
2,98
3,11
3,05
3,69

CH
Sport TV

239.10.10.1

680

Discovery Kids

239.10.10.2

681

FOX

239.10.10.3

682

VH1

239.10.10.4

683

People&Arts

239.10.10.5

684

MTV Hits

239.10.10.6

685

Med (segundos)

PIDS PADRONIZADOS
A1
B0
B1
C0
C0
D0
D0
E0
E0
2,88
3
2,61
2,89
2,79
3,64
2,85
3,21
2,6
3,34
3,1
3,22
2,81
3,22

ZAPPING TIME MÉDIO = (2,81 + 3,22) / 2 = 3,01 segundos.

5.5.3 GRUPOS MULTICAST ESTABELECIDOS

Para o próximo teste, o DSLAM é configurado para atender as requisições IGMP
provenientes do decodificador. Os grupos multicast (referente aos canais de testes)
são mantidos pelo DSLAM.
Os resultados obtidos são apresentados na tabela 5.8.
TABELA 5.8 – RESULTADOS OBTIDOS: GRUPOS MULTICAST ESTABELECIDOS
TESTE: DSLAM com grupos multcast estabelecidos
ZAPPING TIME (segundos)
CH
Sport TV

239.10.10.1

680

3,10

Discovery Kids

239.10.10.2

681

2,90

FOX

239.10.10.3

682

3,78

VH1

239.10.10.4

683

2,74

People&Arts

239.10.10.5

684

3,20

MTV Hits

239.10.10.6

685

2,93

Med (segundos)

ZAPPING TIME MÉDIO = 3,11 segundos.

3,11
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5.5.4 GOP CAPPED, N=15 E M=3

Na seqüência das avaliações, os canais de testes são configurados para utilizarem a
estrutura de GOP Capped. Capped utiliza a estrutura do GOP variável para a
melhoria da qualidade de vídeo, ou seja, varia o tamanho de cada GOP dependendo
do conteúdo de vídeo na entrada e da necessidade de inserção de quadros I, porém
limita o mesmo ao valor especificado por N (N=15).
A tabela 5.9 apresenta os resultados obtidos nesta etapa.
TABELA 5.9 – RESULTADOS OBTIDOS: GOP CAPPED
CH

TESTE: GOP CAPPED 15_3
ZAPPING TIME (segundos)

Sport TV

239.10.10.1

680

2,43

Discovery Kids

239.10.10.2

681

3,37

FOX

239.10.10.3

682

2,86

VH1

239.10.10.4

683

3,50

People&Arts

239.10.10.5

684

2,57

MTV Hits

239.10.10.6

685

2,76

Med (segundos)

2,92

ZAPPING TIME MÉDIO = 2,92 segundos.

5.5.5 AJUSTE NO BUFFER VBV

Nesta etapa dos testes o buffer VBV é alterado de 2 segundos para 1 segundo. A
tabela 5.10, apresenta os resultados obtidos.
TABELA 5.10 – BUFFER VBV = 1 SEGUNDO
CH

TESTE: VBV = 1SEGUNDO
ZAPPING TIME (segundos)

Sport TV

239.10.10.1

680

3.5

Discovery Kids

239.10.10.2

681

2.1

FOX

239.10.10.3

682

2.3

VH1

239.10.10.4

683

3.3

People&Arts

239.10.10.5

684

2.2

MTV Hits

239.10.10.6

685

3.2

Med (segundos)

ZAPPING TIME MÉDIO = 2,77 segundos.

2.77
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5.5.6 EVOLUÇÃO DOS TESTES

A tabela 5.11, apresenta a evolução dos testes realizados. Os resultados
representados graficamente na figura 5.6, revelam uma evolução na composição
final dos parâmetros responsáveis pela redução do zapping time.
TABELA 5.11 – AVALIAÇÃO ESTATÍSTICA
TESTE
GOP FX 15_3
DSLAM com
grupos multcast
estabelecidos
PIDS
PADRONIZADOS
GOP CAPPED
N=15 M=3

ZAPPING TIME MÉDIO (segundos)

VBV 1 SEG

2,77

3,40
3,11

3,01
2,92

Os resultados representam o valor médio do zapping time em cada um dos testes
realizados. De acordo com a figura 5.6, a redução do buffer VBV para 1 segundo,
representa uma redução de 880 mseg no zapping time.
EVOLUÇÃO DOS TESTES
4,00

3,50

3,40
3,11

ZAPPING TIME (seg)

3,00

3,01

2,92

2,77

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00
GOP FX 15_3

DSLAM com grupos
multcast
estabelecidos

PIDS PADRONIZADOS

GOP CAPPED N=15 M=3

PARÂMETROS

FIGURA 5.6 – EVOLUÇÃO DOS TESTES – AVALIAÇÃO ESTATÍSTICA

VBV 1 SEG
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Os valores apresentados na figura 5.6 mostram que as contribuições mais
significativas na redução do zapping time, são representadas pelas configurações de
GOP Capped - N=15 e redução do VBV para 1 segundo.
5.5.7 AVALIAÇÃO ZAPPING TIME COM DECODIFICADOR EM MODO DEBUG

O decodificador ADB-3800 permite que, mediante configuração para operar em
modo debug, logs de captura de mensagens sejam armazenados em arquivos.
Este teste, executado sob intervenção do desenvolvedor do equipamento,
considera-se como zapping time o momento em que o decodificador recebe a
solicitação de interrupção de exibição do canal atual , até a recepção do primeiro
quadro I referente ao novo canal solicitado.
A cada solicitação de mudança de canal, são armazenadas as seguintes
mensagens:
 Stop playing.
 Create socket.
 Before bind.
 After bind.
 New TS packet analyzed.
 New program found.
 PAT Found.
 New TS packet analyzed.
 PMT found and parsed.
 dav_EnableVideoDecoder.
 AV_EnableVideoDecode.
 AV_EnableAudioDecode.
 AV event: AV_VIDEO_DECODER_EVENT_FIRST_FRAME.
O zapping time é obtido, considerando-se o intervalo de tempo entre as mensagens
AV event: AV_VIDEO_DECODER_EVENT_FIRST_FRAME e Stop playing. Os

testes descritos anteriormente são reproduzidos, desta vez com o decodificador
configurado em modo debug.
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 Configuração de GOP variável, N=24 e M=3.
 Configuração de GOP fixo, N=15 e M=3.
 Padronização dos PIDs de vídeo e áudio.
 Grupos multicast estabelecidos.
 GOP Capped, N=15 e M=3.
 Ajuste no buffer VBV= 1 segundo.
A tabela 5.12, apresenta a evolução dos testes realizados. Os resultados
representados graficamente na figura 5.7, revelam uma evolução na composição
final dos parâmetros responsáveis pela redução do zapping time.
TABELA 5.12 – TESTES EM MODO DEBUG

TESTE

ZAPPING TIME MÉDIO (segundos)

GOP VARIÁVEL N=24
M=3
GOP FIXO N=15 M=3
PIDS PADRONIZADOS
DSLAM com grupos
multcast
estabelecidos
GOP CAPPED N=15 M=3
VBV 1 SEG

3,39
3,09
2,97
2,80
2,29
2,25

O detalhamento das mensagens coletadas durante os testes realizados em modo
debug é apresentado no anexo C.
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DECODIFICADOR MODO DEBUG
4

3,5

3,39
3,09

3

2,97

ZAPPING TIME (seg)

2,80
2,5
2,29

2,25

2

1,5

1

0,5

0
GOP VARIÁVEL 24_3

GOP FX 15_3

PIDS PADRONIZADOS

DSLAM com grupos
multcast
estabelecidos

GOP CAPPED N=15
M=3

VBV 1 SEG

PARÂMETROS

FIGURA 5.7 – EVOLUÇÃO DOS TESTES – MODO DEBUG.

5.5.8 AVALIAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO IGMP NO ZAPPING TIME

Nesta etapa, por meio da utilização de um analisador de protocolos (Wireshark,
versão 1.0.2), os testes são repetidos possibilitando a avaliação da contribuição do
IGMP na composição do zapping time. São verificados os intervalos entre
mensagens IGMP-leave e IGMP-join para cada mudança de canal (conforme canais
de testes). Os resultados são apresentados na tabela 5.13.
Os valores mostram que a contribuição do IGMP no processo de zapping time,
considerando o valor de 2,2561 segundos (menor valor obtido nos testes em modo
debug) representa aproximadamente 10% na composição total (figura 5.8).
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TABELA 5.13 – CONTRIBUIÇÃO IGMP

CONTRIBUIÇÃO IGMP NO ZAPPING TME
NÚMERO

TIME

SOURCE

DESTINATION

PROTOCOL

INFORMATION

9
10

14.560.298
14.758.055
197.757

10.64.8.2
10.64.8.2

224.0.0.2
239.10.10.1

IGMP
IGMP

V2 Leave Group 239.10.10.6
V2 Membership Report / Join group 239.10.10.1
Intervalo Join-Leave (mili-segundos)

15
16

14.860.298
15.078.070
217.772

10.64.8.2
10.64.8.2

224.0.0.2
239.10.10.2

IGMP
IGMP

V2 Leave Group 239.10.10.1
V2 Membership Report / Join group 239.10.10.2
Intervalo Join-Leave (mili-segundos)

20
21

15.190.298
15.398.055
207.757

10.64.8.2
10.64.8.2

224.0.0.2
239.10.10.3

IGMP
IGMP

V2 Leave Group 239.10.10.2
V2 Membership Report / Join group 239.10.10.3
Intervalo Join-Leave (mili-segundos)

25
26

16.560.298
16.788.073
227.775

10.64.8.2
10.64.8.2

224.0.0.2
239.10.10.4

IGMP
IGMP

V2 Leave Group 239.10.10.3
V2 Membership Report / Join group 239.10.10.4
Intervalo Join-Leave (mili-segundos)

28
29

18.210.365
18.428.055
217.690

10.64.8.2
10.64.8.2

224.0.0.2
239.10.10.5

IGMP
IGMP

V2 Leave Group 239.10.10.4
V2 Membership Report / Join group 239.10.10.5
Intervalo Join-Leave (mili-segundos)

35
36

20.370.238
20.570.358
200.120

10.64.8.2
10.64.8.2

224.0.0.2
239.10.10.6

IGMP
IGMP

V2 Leave Group 239.10.10.5
V2 Membership Report / Join group 239.10.10.6
Intervalo Join-Leave (mili-segundos)

VALOR MÉDIO = (197,757+217,772+207,757+227,775+217,690+200,120) / 6
VALOR MÉDIO = 211,47 mili-segundos.

Após a realização dos testes, algumas etapas na composição do zapping time
podem ser mapeadas em termos de consumo de tempo, considerando os testes de
IGMP (210 ms), modo DEBUG (2256 ms) e avaliação estatística (2770 ms). Desta
forma é possível atribuir ao tempo de transmissão (Tt) o valor de 2256 ms,
considerando-se todas as etapas desde a codificação no CRTS até o início da
decodificação. Ao tempo de decodificação (Td) é atribuído o valor de 514ms,
considerando-se o início da recepção dos primeiros quadros I, até a constituição de
imagem na TV (figura 5.8).
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AVALIAÇÃO
MODO DEBUG

Evento

CONTRIBUIÇÃO
IGMP

AVALIAÇÃO
ESTATÍSTICA

A
B
C
D
210

Tempo de Transmissão
Tt = 2256 ms

2256

Tempo (ms)
2770

Tempo de Decodificação
Td = 514ms

A – PROCESSAMENTO CONTROLE REMOTO
B – PROCESSAMENTO IGMP (IGMP LEAVE + IGMP JOIN)
C – ATRASOS / TEMPO CODIFICAÇÃO (CRTS) / ARMAZENAMENTO DECODIFICADOR / RECEPÇÃO PRIMEIROS QUADROS I
D – FORMAÇÃO DE IMAGEM NA TV

FIGURA 5.8 – ETAPAS ZAPPING TIME

5.6

AVALIAÇÃO MOS x ZAPPING TIME

Nesta etapa são executados os testes de avaliação MOS. A cada nova configuração
do ambiente para os testes de zapping time, os operadores atribuem ao resultado
um conceito que varia de excelente a ruim (KOOIJ, R.; AHMED, K.; BRUNNSTROM,
K, 2006). As configurações de ambiente são as seguintes:
 Configuração de GOP variável, N=24 e M=3.
 Configuração de GOP fixo, N=15 e M=3.
 Padronização dos PIDs de vídeo e áudio.
 Grupos multicast estabelecidos.
 GOP Capped, N=15 e M=3.
 Ajuste no buffer VBV= 1 segundo.
Os resultados obtidos são apresentados na tabela 5.14 e na figura 5.9.
A avaliação apresentada em KOOIJ, R.; AHMED, K.; BRUNNSTROM, K, 2006,
apresenta valores mais reduzidos na simulação de zapping time. Cabe ressaltar que
o ambiente é controlado e basicamente constituído de páginas HTML.
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TABELA 5.14 – MOS x ZAPPING TIME - AVALIAÇÃO
MOS
5,00
5,00

ZAPPING TIME

(seg)

2,25
2,29

4,00
4,00
3,00
3,00

2,80
2,97
3,09
3,39

TESTE
VBV 1 SEG
GOP CAPPED N=15 M=3
DSLAM com grupos
multcast
estabelecidos
PIDS PADRONIZADOS
GOP FX 15_3
GOP VARIÁVEL 24_3

MOS x ZAPPING TIME
6

5

MOS

4

3

2

1

0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

ZAPPING TIME (seg)

FIGURA 5.9 – MOS x ZAPPING TIME - AVALIAÇÃO

5.7

MELHORES PRÁTICAS

O resultado deste estudo adota como “melhores práticas”, sugere como proposta de
otimização de zapping time e manutenção de qualidade de imagem, a adoção das
seguintes configurações no âmbito do CRTS:
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 GOP CAPPED, N=15, M=3.
 VBV= 1 segundo.
 Banda de vídeo = 1,7 Mbps.
 Resolução = 720 x 480.
 Tabelas PAT e PMT a 75Kbps.

A figura 5.10 apresenta os ganhos obtidos durante a execução desta pesquisa. Vale
ressaltar que de acordo com a avaliação adotada , a redução do zapping time atinge
níveis em torno de 30% e 40% em relação aos indicadores iniciais.

EVOLUÇÃO DOS TESTES - FINAL
ZAPPING TIME (ms)
REDUÇÃO
30,75%

4000

REDUÇÃO
43,6%

2770
2256

TESTES
INICIAIS

AVALIAÇÃO
ESTATÍSTICA

FIGURA 5.10 – EVOLUÇÃO FINAL – GANHOS

MODO
DEBUG
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6

CONCLUSÕES

Os experimentos realizados neste trabalho demonstram a real importância da
definição da extensão dos GOPs no processo de zapping time em plataformas de
serviços baseadas em IPTV. Ao solicitar ingresso em um novo canal digital, o
decodificador deve aguardar a recepção de um quadro I, para sim iniciar o processo
de decodificação.
Considerando que os quadros I necessitam de uma quantidade maior de bits em sua
formação, deve existir um compromisso entre a periodicidade dos quadros I e o
intervalo de tempo necessário para o início da decodificação. O ganho em
compressão proporcionado por GOPs com maior número de quadros B e P, por
outro lado compromete o processo de exibição de imagem ao usuário final.
Por diversos motivos tais como atrasos em rede, perdas de pacotes, sobrecarga em
buffers, sobrecarga na rede de acesso, etc, quadros são recebidos fora de ordem no
decodificador. Muitos quadros B, por exemplo, necessitam aguardar os próximos
quadros I de referência, para que o decodificador inicie o processo de decodificação.
As diversas etapas descritas neste trabalho referente à compressão dos fluxos de
vídeo até a efetiva exibição de imagem, contribuem na formação do zapping time e
seu conseqüente incremento. Alguns buffers são utilizados em todo o processo,
armazenando a informação dos quadros (I, B e P) para efetivar a constituição de
imagem no decodificador.
Alguns

ajustes

realizados

no

tamanho

dos

buffers

(VBV)

contribuem

consideravelmente para a redução do zapping time, conforme os resultados dos
experimentos comprovam.
Por análise dos trabalhos correlatos, muitas propostas de redução do zapping time
tem por objetivo antecipar o processo de recepção de quadros I por parte do
decodificador. Muitas delas com o envio de quadros I previamente armazenados até
que a recepção dos quadros I do novo canal torne-se efetiva.
A própria solução Microsoft de mudança instantânea de canal, apresenta uma infraestrutura específica para o armazenamento constante de fluxos de vídeo utilizados
no envio antecipado de quadros I aos usuários.
Com a expansão do serviço, aumento da oferta de canais e crescimento do número
de usuários, a necessidade de expansão de toda esta infra-estrutura é fundamental,
onerando ainda mais o projeto.
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Os resultados obtidos neste trabalho demonstram que a atuação no ambiente de
CRTS é de extrema valia, visto que o ganho proporcionado na redução do zapping
time independe de novos investimentos em infra-estrutura, mas sim em uma
configuração otimizada de parâmetros na composiçaõ de GOP e buffers.
Ainda com relação aos trabalhos correlatos, muitos deles atribuem ao IGMP uma
grande parcela de cotribuição na composição final do zapping time, propondo
configurações de rede no intuito de reduzir os tempos entre IGMP-leave e IGMP-join,
porém pela avaliação realizada, é possível verificar que no processo de zapping time
o IGMP é responsável por aproximadamente 10 % do intervalo de tempo total.
Otimizações nos decodificadores, não foram consideradas neste trabalho. Todavia
existindo a possibilidade de em conjunto com equipes de desenvolvimento destes
produtos, realizar novos estudos referente ao tema, a probabilidade de ganho é
considerável.
Cabe ainda como sugestão de trabalhos futuros, a aplicação deste estudo em
arquiteturas IPTV, com redes de acesso em fibra óptica e com a participação dos
desenvolvedores de decodificadores.
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ANEXO A - DELINEAMENTO DE EXPERIMENTOS

Testes conduzidos de maneira planejada, onde os fatores (ou variáveis controladas)
são alterados com o objetivo de avaliar-se o impacto sobre uma variável resposta
(Ramos, 2008).
Oliveira, 2006, destaca que objetivo desta técnica é reduzir ao máximo a
variabilidade do processo, direcionando os seus parâmetros para maximizar a meta
a ser alcançada.
Análise realizada por meio da aplicação de algumas técnicas estatísticas, o que
constitui o diferencial do Delineamento de Experimentos pois, com a utilização da
ciência estatística para análise de dados, minimiza-se a subjetividade do processo
de tomada de decisão (Oliveira,2006).
VARIÁVEIS CONTROLADAS (FATORES)
X1 X2
X3 .......... Xp

ENTRADAS

SAÍDA

PROCESSO

Y

RESPOSTA

Z1
Z2
Z3 ............ Zq
VARIÁVEIS INCONTROLADAS

FIGURA A.1 - DOE - DELINEAMENTO DE EXPERIMENTOS

A1 - OBJETIVOS DO DOE

 Delinear experimentos que permitirão uma análise estatística robusta dos
resultados.
 Determinar quais variáveis possuem maior influência sobre a resposta (Y).
 Determinar como ajustar as variáveis controladas (fatores) (Xi), de modo que
a resposta (Y) tenha o valor desejado.
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 Determinar como ajustar as variáveis controladas (fatores) (Xi), de modo que
a variação da resposta (Y) seja a menor possível.
 Determinar como ajustar as variáveis controladas (fatores) (Xi), de modo que
os efeitos das variáveis não-controladas (Zj) sobre a resposta (Y) sejam
mínimos.
A2 - DEFINIÇÕES / CONCEITOS
Resposta: Resultado que se deseja otimizar. Variável dependente dos fatores.
Fator: Variável independente controlada no experimento, cujos efeitos deseja-se

testar.
Nível: É cada um dos possíveis valores que o fator (variável independente) pode

assumir no experimento.
Repetição: Quando são feitas repetições em um experimento, é possível estimar-se

qual é a magnitude do erro experimental e, conseqüentemente, consegue-se avaliar
melhor o efeito de um determinado fator.
Efeito: Alteração provocada por um fator na variável resposta quando alteramos seu

nível.
Interação: Efeito conjunto de dois ou mais fatores. Determina afirmar sobre quanto o

efeito de um fator depende do nível do outro fator.
EXPERIMENTOS FATORIAIS COMPLETOS

Experimentos onde são realizadas todas as possíveis combinações dos níveis dos
fatores.Inicia-se a análise com um único fator para discutir o conceito da otimização
por meio do delineamento de experimentos.
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Desempenho
de Processo
(% lotes bons)

A1

A2

A :Fornecedor

Fator A:

Fornecedor de matéria-prima

Níveis:

A1: Fornecedor 1; A2: Fornecedor 2

Resposta:

% de lotes bons

FIGURA A.2 – DESEMPENHO POR FORNECEDOR

A3 - ANÁLISE COM 2 FATORES

Um segundo fator, por exemplo, a Máquina é introduzido.O efeito do fator B
(máquina) quando alterado do nível B1 (máquina 1) para o nível B2 (máquina 2) é
descrito abaixo.
TABELA A.1 – INTRODUÇÃO DE SEGUNDO FATOR
% DEFEITUOSAS
B1
B2

MÁQUINA
TOTAL

FORNECEDOR
A1
A2
4
6
7
10
11
16

TOTAL
10
17
27

A4 - EFEITO B (MÁQUINA)

Quando o Fornecedor é A1: 7 - 4 = 3 são produzidos 3 unidades percentuais
defeituosas a mais. Quando o Fornecedor é A2 :10 - 6 = 4, produz-se 4 unidades
percentuais defeituosas a mais. Então, pode-se dizer que em média: B= (3 + 4) / 2 =
3,5 unidades percentuais, ou seja, alterando a máquina de B1 para B2, o resultado
aumenta 3,5 unidades percentuais, em média. Analogamente A = 2,5.
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A5 - INTERAÇÃO

Interação Nula: O efeito do fator A (fornecedor) é o mesmo, utilizando-se a máquina
B1 ou B2 ;
Interação Fraca: O efeito do fator A (fornecedor) é maior, quando utilizamos a
máquina B2 do que quando utilizamos a máquina B1 ;
Interação Forte: O efeito do fator A (fornecedor) é inverso quando utilizamos a
máquina B2, do que quando utilizamos a máquina B1.
A6 - ELABORAÇÃO DE UMA MATRIZ DE DELINEAMENTO

 Preparar linhas suficientes para os testes que serão realizados.
 Preparar colunas para número do teste N, uma para cada fator A, B,... e uma
coluna para a resposta Y.
 Preencher as colunas dos fatores com níveis - e + , alternando a cada 2^0,
2^1, ....
TABELA A.2 -MATRIZ DE DELINEAMENTO 2^3
N
1
2
3
4
5
6
7
8

A
−
+
−
+
−
+
−
+

B
−
−
+
+
−
−
+
+

C
−
−
−
−
+
+
+
+

Y
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8

EXEMPLO:
TABELA A.3 –EXEMPLO MATRIZ DE DELINEAMENTO 2^3
TESTE
1
2
3
4
5
6
7
8

A
−
+
−
+
−
+
−
+

B
−
−
+
+
−
−
+
+

C
−
−
−
−
+
+
+
+

Y
200
212
194
208
192
223
185
220
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A7 - CÁLCULO DOS EFEITOS

A= -200+212-194+208-192+223-185+220

= 23,0

Efeito A = +23

4

Multiplica-se a coluna A pela coluna Y e divide-se por 4 (média de 4 diferenças).
B= -200-212+194+208-192-223+185+220

= -5

Efeito B = -5

= 1,5

Efeito C =1,5

4
C= -200-212-194-208+192+223+185+220
4

A8 - CÁLCULO DAS INTERAÇÕES

AB= +200-212-194+208+192-223-185+220

= 1,5

4
TABELA A.4 –INTERAÇÕES
N
1
2
3
4
5
6
7
8

A
−
+
−
+
−
+
−
+

B
−
−
+
+
−
−
+
+

AB
+
−
−
+
+
−
−
+

Alterar A do seu valor – para o seu valor +, representa um valor Y dependente do
valor B em 1,5 unidades. Os sinais da interação AB seguem o produto dos sinais de
A pelos sinais de B. Analogamente AC = 10,0; BC = 0; ABC = 0,5.
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Após a execução dos ensaios em experimentos fatoriais, deve-se proceder a uma
análise estatística dos resultados. Os seus objetivos são:
 Determinação da influência de cada fator sobre o resultado.
 Cálculo do erro cometido no experimento.
 Predição da combinação ótima de fatores.
 Estimativa do resultado do experimento na condição ótima.
TABELA A.5 –MATRIZ DE DELINEAMENTO 2^4

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

A
−
+
−
+
−
+
−
+
−
+
−
+
−
+
−
+

B
−
−
+
+
−
−
+
+
−
−
+
+
−
−
+
+

C
−
−
−
−
+
+
+
+
−
−
−
−
+
+
+
+

D
−
−
−
−
−
−
−
−
+
+
+
+
+
+
+
+

Y
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
Y10
Y11
Y12
Y13
Y14
Y15
Y16

A tabela A6 apresenta os valores calculados referentes a média, desvio padrão e
variância obtidos nos testes de avaliação estística.
TABELA A.6 – CÁLCULO DE MÉDIA, DESVIO PADRÃO E VARIÂNCIA
A0

A1

B0
D0
CH
680
681
682
683
684
685
Med
Med Geral
DesP
Variância

E0
4,30
3,40
3,50
4,86
4,56
4,89
4,25

C0

E1
3,43
4,83
3,28
4,45
4,39
3,45
3,97

D1

E0
4,90
3,78
2,83
4,78
3,93
4,17
4,07

E1
3,56
3,79
4,94
2,70
4,76
4,00
3,96

B1
D0

E0
3,04
3,65
3,65
3,48
4,51
4,10
3,74

C1

E1
4,78
3,30
4,07
4,52
3,59
3,71
4,00

D1

E0
3,39
3,26
3,65
4,76
3,77
3,58
3,74

E1
3,76
4,52
3,79
4,83
3,64
3,94
4,08

D0
E0
4,81
3,35
3,82
3,53
3,75
3,46
3,79

C0

E1
3,96
4,57
3,45
2,96
4,00
4,88
3,97

D1

E0
4,23
4,82
4,01
4,32
4,85
4,40
4,44

E1
3,08
3,70
4,72
2,80
3,80
3,90
3,67

B0
D0

E0
4,87
4,08
3,75
3,88
4,77
4,85
4,37

C1

E1
3,47
4,49
4,37
4,86
3,62
4,03
4,14

D1

D0

E0
3,10
3,34
3,69
4,89
4,02
3,61
3,78

E1 E0
3,17 2,80
3,56 2,57
3,79 3,68
2,80 3,03
4,68 3,23
2,68 2,98
3,45 3,05
3,68
0,60 0,60 0,69 0,75 0,46 0,52 0,49 0,44 0,49 0,64 0,30 0,62 0,47 0,49 0,57 0,68 0,35
0,13

C0

E1
2,61
2,60
3,40
2,89
3,57
3,32
3,07

D1

E0
3,05
2,90
4,09
3,19
3,78
3,96
3,50

E1
3,18
2,55
3,85
3,90
3,72
3,48
3,45

B1
D0

E0
3,54
4,79
3,00
3,14
3,31
3,49
3,55

C1

E1
3,52
3,62
3,20
3,75
2,97
3,79
3,48

D1

E0
3,02
3,03
3,71
3,05
3,92
3,72
3,41

E1
3,00
3,83
3,71
3,31
3,45
3,90
3,53

D0
E0
3,27
4,81
3,73
3,59
3,63
3,11
3,69

C0

E1
3,07
2,94
4,00
3,19
3,51
3,23
3,32

D1

E0
3,39
2,62
2,76
3,13
3,58
3,68
3,19

E1
3,43
4,83
3,32
2,95
3,63
3,80
3,66

C1
D0
D1
E0 E1 E0 E1
3,24 3,57 3,00 3,87
2,81 3,56 2,53 3,30
3,33 3,65 4,00 3,54
2,67 2,93 3,55 3,72
3,71 3,45 4,07 3,62
3,27 2,90 3,47 2,90
3,17 3,34 3,44 3,49

0,38 0,46 0,47 0,59 0,30 0,38 0,31 0,55 0,35 0,40 0,59 0,34 0,31 0,54 0,32
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ANEXO B - CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

B1 - CONFIGURAÇÃO DOS RECEPTORES DE SATÉLITE E CODIFICADORES

Os receptores de satélites utilizados nos testes apresentados neste trabalho são
configurados conforme tabela B1. São disponibilizados conteúdos em Standard
Definition Serial Digital Interface (SD-SDI) a 270 Mbps.
TABELA B1 – CONFIGURAÇÃO RECEPTORES DE SATÉLITE
Configuração

Canal

Número

Mulicast

Satélite
C-Band

L-Band

FEC

S. RATE

Sport TV

680

239.10.10.1

C1 V

3920,00

1230,00

7/8

27,5

4

Discovery Kids

681

239.10.10.2

INTELSAT9 V

3880,00

1270,00

3/4

27,69

132

FOX

682

239.10.10.3

INTELSAT9 V

4080,00

1070,00

5/6

27.7

8

VH1

683

239.10.10.4

INTELSAT9 V

4080,00

1070,00

5/6

27,69

200

FREQUÊNCIA DOWN.
Canal_Virtual

People&Arts

684

239.10.10.5

INTELSAT9 V

3880,00

1270,00

3/4

27,69

152

MTV Hits

685

239.10.10.6

INTELSAT9 V

4080,00

1070,00

5/6

27,69

230

O próximo estágio, representado pelos codificadores, é responsável pela
compressão/codificação dos sinais de áudio/vídeo em MPEG4-H264. A configuração
inicial da proposta é representada na tabela B2.
TABELA B2 – CONFIGURAÇÃO INICIAL DOS CODIFICADORES

PARÂMETRO

VALOR

Tipo do GOP

FIXO

M

3

N

24

Banda Vídeo

3 Mbps

Resolução

720 X 480

Banda Tabela PAT

75 Kbps

Banda Tabela PMT

75 Kbps

B2 - CONFIGURAÇÃO DO ROTEADOR (REDE DE TRANSPORTE)

No roteador que representa a rede de transporte são configurados os parâmetros
relacionados ao IGMP.
ip pim dense-mode
ip igmp static-group 239.10.10.1
ip igmp static-group 239.10.10.2
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ip igmp static-group 239.10.10.3
ip igmp static-group 239.10.10.4
ip igmp static-group 239.10.10.5
ip igmp static-group 239.10.10.6

B3 - CONFIGURAÇÃO DO DSLAM

No DSLAM, são configurados os parâmetros relacionados ao IGMP, sendo que cada
endereço multicast descrito abaixo representa um canal, direcionados a VLAN 10
(em direção ao modem ADSL), com banda máxima de 3 Mbps e alta prioridade de
tráfego (5).
igmp program add ip 239.10.10.1 vlan 10 bind 0/7/0 bandwidth 3000 index 1
priority 5
igmp program add ip 239.10.10.2 vlan 10 bind 0/7/0 bandwidth 3000 index 1
priority 5
igmp program add ip 239.10.10.3 vlan 10 bind 0/7/0 bandwidth 3000 index 1
priority 5
igmp program add ip 239.10.10.4 vlan 10 bind 0/7/0 bandwidth 3000 index 1
priority 5
igmp program add ip 239.10.10.5 vlan 10 bind 0/7/0 bandwidth 3000 index 1
priority 5
igmp program add ip 239.10.10.6 vlan 10 bind 0/7/0 bandwidth 3000 index 1
priority 5

B4 - CONFIGURAÇÃO DA PLATAFORMA IPTV

Na Plataforma IPTV, para a composição dos cenários de testes, são necessárias
algumas atividades (figura B1):
 Criação de canais de testes.
 Criação de um pacote de canais para testes.
 Associar canais ao pacote de testes.
 Criação de um usuário para testes.
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 Associar o usuário ao pacote de testes.
São utilizados como canais de teste nesta proposta: SporTV, Discovery Kids, FOX,
Vh1, People&Arts e MTV Hits. Com isso, os testes são constituídos de conteúdos
com mudanças constantes de imagens (canais de esportes e musicais), conteúdos
com pouca alteração de imagens (canais de desenhos) e canais de filmes (conteúdo
variado).

CRIAÇÃO
DE CANAIS DE
TESTES
Canal

CRIAÇÃO DE UM PACOTE
DE CANAIS PARA TESTES:
PACOTE MESTRADO

N úm ero

M ulicast

Sport TV

680

239.10.10.1

Discovery Kids

681

239.10.10.2

FOX

682

239.10.10.3

VH1

683

239.10.10.4

People&Arts

684

239.10.10.5

M TV H its

685

239.10.10.6

ASSOCIAR OS CANAIS
CRIADOS AO PACOTE
MESTRADO

CRIAÇÃO DE UM USUÁRIO
DE TESTES:
CLIENTE-MESTRADO

ASSOCIAR
CLIENTE-MESTRADO
AO PACOTE MESTRADO

FIGURA B1 – CONFIGURAÇÕES NA PLATAFORMA IPTV.
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ANEXO C – DETALHAMENTO DOS TESTES EM MODO DEBUG

As tabelas C1 a C6 apresentam as mensagens coletadas durante os testes
realizados em modo debug.

TABELA C1 - GOP VARIÁVEL, N=24 E M=3
CANAL
Sport TV

ZAPPING TIME
(SEG)
Discovery Kids

ZAPPING TIME
(SEG)
FOX

ZAPPING TIME
(SEG)

TESTE
TIME
{3011.261309}
{3011.452097}
{3011.452748}
{3011.452980}
{3011.627270}
{3011.627612}
{3011.627773}
{3011.628113}
{3011.628288}
{3011.631308}
{3011.631994}
{3011.637816}
{3014.680725}
3,4194
TIME
{3074.211957}
{3074.422121}
{3074.422766}
{3074.423003}
{3074.597006}
{3074.597268}
{3074.597447}
{3074.597897}
{3074.598102}
{3074.599709}
{3074.601722}
{3074.607667}
{3077.712954}
3,5009
TIME
{3153.402854}
{3153.592178}
{3153.592864}
{3153.593088}
{3153.768070}
{3153.768345}
{3153.768507}
{3153.768942}
{3153.769149}
{3153.771979}
{3153.772707}
{3153.778742}
{3157.494260}
4,0914

GOP Var 24_3
MESSAGES
Stop playing
Create socket
Before bind
After bind
New TS packet analyzed
New program found
PAT Found
New TS packet analyzed
PMT found and parsed
dav-EnableVideoDecoder
AV-EnableVideoDecode
AV-EnableAudioDecode
AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME
ZAPPING TIME = [AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME]-[Stop playing]
MESSAGES
Stop playing
Create socket
Before bind
After bind
New TS packet analyzed
New program found
PAT Found
New TS packet analyzed
PMT found and parsed
dav-EnableVideoDecoder
AV-EnableVideoDecode
AV-EnableAudioDecode
AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME
ZAPPING TIME = [AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME]-[Stop playing]
MESSAGES
Stop playing
Create socket
Before bind
After bind
New TS packet analyzed
New program found
PAT Found
New TS packet analyzed
PMT found and parsed
dav-EnableVideoDecoder
AV-EnableVideoDecode
AV-EnableAudioDecode
AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME
ZAPPING TIME = [AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME]-[Stop playing]
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CANAL
VH1

ZAPPING TIME
(SEG)
People&Arts

ZAPPING TIME
(SEG)
MTV_Hits

ZAPPING TIME
(SEG)

TESTE
TIME
{3189.661605}
{3189.811925}
{3189.812801}
{3189.813050}
{3189.995443}
{3189.995784}
{3189.996178}
{3189.996440}
{3189.996625}
{3189.999204}
{3189.999918}
{3190.005855}
{3192.731746}
3,0701
TIME
{3310.173813}
{3310.332144}
{3310.332814}
{3310.333038}
{3310.501307}
{3310.501585}
{3310.501741}
{3310.502092}
{3310.502265}
{3310.504174}
{3310.504715}
{3310.511478}
{3312.988718}
2,8149
TIME
{3340.305097}
{3340.462297}
{3340.462946}
{3340.463167}
{3340.635081}
{3340.635353}
{3340.635512}
{3340.635914}
{3340.636098}
{3340.638075}
{3340.638797}
{3340.644867}
{3343.753389}
3,4483

GOP Var 24_3
MESSAGES
Stop playing
Create socket
Before bind
After bind
New TS packet analyzed
New program found
PAT Found
New TS packet analyzed
PMT found and parsed
dav-EnableVideoDecoder
AV-EnableVideoDecode
AV-EnableAudioDecode
AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME
ZAPPING TIME = [AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME]-[Stop playing]
MESSAGES
Stop playing
Create socket
Before bind
After bind
New TS packet analyzed
New program found
PAT Found
New TS packet analyzed
PMT found and parsed
dav-EnableVideoDecoder
AV-EnableVideoDecode
AV-EnableAudioDecode
AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME
ZAPPING TIME = [AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME]-[Stop playing]
MESSAGES
Stop playing
Create socket
Before bind
After bind
New TS packet analyzed
New program found
PAT Found
New TS packet analyzed
PMT found and parsed
dav-EnableVideoDecoder
AV-EnableVideoDecode
AV-EnableAudioDecode
AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME
ZAPPING TIME = [AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME]-[Stop playing]

VALOR MÉDIO = (3,4194+3,5009+4,0914+3,0701+2,8149+3,4483) / 6
ZAPPING TIME MÉDIO = 3,39 segundos
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TABELA C2 - GOP FIXO, N=15 E M=3
CANAL
Sport TV

ZAPPING TIME
(SEG)
Discovery Kids

ZAPPING TIME
(SEG)
FOX

ZAPPING TIME
(SEG)

TESTE
TIME
{3367.161497}
{3367.373452}
{3367.374102}
{3367.374339}
{3367.544641}
{3367.544918}
{3367.545073}
{3367.545270}
{3367.545714}
{3367.548519}
{3367.549242}
{3367.555174}
{3370.347656}
3,1862
TIME
{3372.223656}
{3372.546853}
{3372.547495}
{3372.547717}
{3372.713624}
{3372.713889}
{3372.714069}
{3372.714282}
{3372.714588}
{3372.717329}
{3372.718176}
{3372.724329}
{3375.419653}
3,196
TIME
{3457.912161}
{3458.072686}
{3458.073496}
{3458.073740}
{3458.244585}
{3458.244865}
{3458.245017}
{3458.245359}
{3458.245542}
{3458.247115}
{3458.248818}
{3458.254901}
{3460.941093}
3,0289

GOP Fix 15_3
MESSAGES
Stop playing
Create socket
Before bind
After bind
New TS packet analyzed
New program found
PAT Found
New TS packet analyzed
PMT found and parsed
dav-EnableVideoDecoder
AV-EnableVideoDecode
AV-EnableAudioDecode
AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME
ZAPPING TIME = [AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME]-[Stop playing]
MESSAGES
Stop playing
Create socket
Before bind
After bind
New TS packet analyzed
New program found
PAT Found
New TS packet analyzed
PMT found and parsed
dav-EnableVideoDecoder
AV-EnableVideoDecode
AV-EnableAudioDecode
AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME
ZAPPING TIME = [AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME]-[Stop playing]
MESSAGES
Stop playing
Create socket
Before bind
After bind
New TS packet analyzed
New program found
PAT Found
New TS packet analyzed
PMT found and parsed
dav-EnableVideoDecoder
AV-EnableVideoDecode
AV-EnableAudioDecode
AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME
ZAPPING TIME = [AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME]-[Stop playing]
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CANAL
VH1

ZAPPING TIME
(SEG)
People&Arts

ZAPPING TIME
(SEG)
MTV_Hits

ZAPPING TIME
(SEG)

TESTE
TIME
{3483.372393}
{3483.552399}
{3483.553042}
{3483.553263}
{3483.723579}
{3483.723843}
{3483.724024}
{3483.724231}
{3483.725308}
{3483.727285}
{3483.728073}
{3483.734148}
{3486.100840}
2,7284
TIME
{3516.681440}
{3516.882443}
{3516.883290}
{3516.883532}
{3517.057483}
{3517.057771}
{3517.057936}
{3517.058321}
{3517.058508}
{3517.060366}
{3517.060908}
{3517.068005}
{3519.701430}
3,0199
TIME
{3540.474144}
{3540.682122}
{3540.682780}
{3540.682999}
{3540.854368}
{3540.854704}
{3540.854873}
{3540.855186}
{3540.855360}
{3540.857979}
{3540.858702}
{3540.864649}
{3543.859586}
3,3854

GOP Fix 15_3
MESSAGES
Stop playing
Create socket
Before bind
After bind
New TS packet analyzed
New program found
PAT Found
New TS packet analyzed
PMT found and parsed
dav-EnableVideoDecoder
AV-EnableVideoDecode
AV-EnableAudioDecode
AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME
ZAPPING TIME = [AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME]-[Stop playing]
MESSAGES
Stop playing
Create socket
Before bind
After bind
New TS packet analyzed
New program found
PAT Found
New TS packet analyzed
PMT found and parsed
dav-EnableVideoDecoder
AV-EnableVideoDecode
AV-EnableAudioDecode
AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME
ZAPPING TIME = [AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME]-[Stop playing]
MESSAGES
Stop playing
Create socket
Before bind
After bind
New TS packet analyzed
New program found
PAT Found
New TS packet analyzed
PMT found and parsed
dav-EnableVideoDecoder
AV-EnableVideoDecode
AV-EnableAudioDecode
AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME
ZAPPING TIME = [AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME]-[Stop playing]

VALOR MÉDIO = (3,1862+3,1960+3,0289+2,7284+3,0199+3,3854) / 6
ZAPPING TIME MÉDIO = 3,09 segundos
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TABELA C3 - PADRONIZAÇÃO DOS PIDS DE VÍDEO E ÁUDIO
CANAL
Sport TV

ZAPPING TIME
(SEG)
Discovery Kids

ZAPPING TIME
(SEG)
FOX

ZAPPING TIME
(SEG)

TESTE
TIME
{4046.012380}
{4046.342722}
{4046.343373}
{4046.343615}
{4046.516906}
{4046.517170}
{4046.517319}
{4046.517662}
{4046.517866}
{4046.519604}
{4046.521590}
{4046.527399}
{4048.813721}
2,8013
TIME
{4049.203320}
{4049.552142}
{4049.552799}
{4049.553112}
{4049.726777}
{4049.727042}
{4049.727196}
{4049.727435}
{4049.728522}
{4049.730628}
{4049.731378}
{4049.737385}
{4052.650708}
3,4473
TIME
{4054.503783}
{4054.832161}
{4054.832804}
{4054.833114}
{4055.004269}
{4055.004540}
{4055.004809}
{4055.005244}
{4055.006219}
{4055.008045}
{4055.008757}
{4055.015239}
{4057.688508}
3,1847

PIDS PADRONIZADOS
MESSAGES
Stop playing
Create socket
Before bind
After bind
New TS packet analyzed
New program found
PAT Found
New TS packet analyzed
PMT found and parsed
dav-EnableVideoDecoder
AV-EnableVideoDecode
AV-EnableAudioDecode
AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME
ZAPPING TIME = [AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME]-[Stop playing]
MESSAGES
Stop playing
Create socket
Before bind
After bind
New TS packet analyzed
New program found
PAT Found
New TS packet analyzed
PMT found and parsed
dav-EnableVideoDecoder
AV-EnableVideoDecode
AV-EnableAudioDecode
AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME
ZAPPING TIME = [AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME]-[Stop playing]
MESSAGES
Stop playing
Create socket
Before bind
After bind
New TS packet analyzed
New program found
PAT Found
New TS packet analyzed
PMT found and parsed
dav-EnableVideoDecoder
AV-EnableVideoDecode
AV-EnableAudioDecode
AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME
ZAPPING TIME = [AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME]-[Stop playing]
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CANAL
VH1

ZAPPING TIME
(SEG)
People&Arts

ZAPPING TIME
(SEG)
MTV_Hits

ZAPPING TIME
(SEG)

TESTE
TIME
{4303.974323}
{4304.132287}
{4304.132943}
{4304.133178}
{4304.357908}
{4304.358192}
{4304.358354}
{4304.358558}
{4304.358855}
{4304.362299}
{4304.362842}
{4304.368830}
{4306.7946000}
2,8202
TIME
{54366.654646}
{54366.862382}
{54366.863039}
{54366.863280}
{54367.041697}
{54367.041967}
{54367.042116}
{54367.042615}
{54367.042912}
{54367.045377}
{54367.046234}
{54367.052826}
{54369.451809}
2,7971
TIME
{54371.744180}
{54372.083432}
{54372.084069}
{54372.084310}
{54372.250483}
{54372.250754}
{54372.250907}
{54372.251263}
{54372.251436}
{54372.253160}
{54372.253790}
{54372.260647}
{54374.557326}
2,8131

PIDS PADRONIZADOS
MESSAGES
Stop playing
Create socket
Before bind
After bind
New TS packet analyzed
New program found
PAT Found
New TS packet analyzed
PMT found and parsed
dav-EnableVideoDecoder
AV-EnableVideoDecode
AV-EnableAudioDecode
AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME
ZAPPING TIME = [AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME]-[Stop playing]
MESSAGES
Stop playing
Create socket
Before bind
After bind
New TS packet analyzed
New program found
PAT Found
New TS packet analyzed
PMT found and parsed
dav-EnableVideoDecoder
AV-EnableVideoDecode
AV-EnableAudioDecode
AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME
ZAPPING TIME = [AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME]-[Stop playing]
MESSAGES
Stop playing
Create socket
Before bind
After bind
New TS packet analyzed
New program found
PAT Found
New TS packet analyzed
PMT found and parsed
dav-EnableVideoDecoder
AV-EnableVideoDecode
AV-EnableAudioDecode
AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME
ZAPPING TIME = [AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME]-[Stop playing]

VALOR MÉDIO = (2,8013+3,4473+3,1847+2,8202+2,7972+2,8131) / 6
ZAPPING TIME MÉDIO = 2,97 segundos
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TABELA C4 - GRUPOS MULTICAST ESTABELECIDOS
CANAL
Sport TV

TESTE
TIME
{2584.241031}
{2584.432036}
{2584.432691}
{2584.432940}
{2584.627687}
{2584.627965}
{2584.628120}
{2584.628520}
{2584.628700}
{2584.631448}
{2584.632189}
{2584.638148}
{2587.041738}

ZAPPING TIME
(SEG)
Discovery Kids

ZAPPING TIME
(SEG)
FOX

ZAPPING TIME
(SEG)

2,8007
TIME
{2716.887816}
{2717.092398}
{2717.093070}
{2717.093310}
{2717.261703}
{2717.261964}
{2717.262143}
{2717.262520}
{2717.262728}
{2717.264300}
{2717.265015}
{2717.272823}
{2719.594023}
2,7062
TIME
{2862.573365}
{2862.752106}
{2862.752767}
{2862.752992}
{2862.925496}
{2862.926051}
{2862.926358}
{2862.927581}
{2862.928011}
{2862.929912}
{2862.931220}
{2862.936930}
{2865.860947}
3,2876

DSLAM COM GRUPOS MULTICAST ESTABELECIDOS
MESSAGES
Stop playing
Create socket
Before bind
After bind
New TS packet analyzed
New program found
PAT Found
New TS packet analyzed
PMT found and parsed
dav-EnableVideoDecoder
AV-EnableVideoDecode
AV-EnableAudioDecode
AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME
ZAPPING TIME = [AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME]-[Stop playing]
MESSAGES
Stop playing
Create socket
Before bind
After bind
New TS packet analyzed
New program found
PAT Found
New TS packet analyzed
PMT found and parsed
dav-EnableVideoDecoder
AV-EnableVideoDecode
AV-EnableAudioDecode
AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME
ZAPPING TIME = [AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME]-[Stop playing]
MESSAGES
Stop playing
Create socket
Before bind
After bind
New TS packet analyzed
New program found
PAT Found
New TS packet analyzed
PMT found and parsed
dav-EnableVideoDecoder
AV-EnableVideoDecode
AV-EnableAudioDecode
AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME
ZAPPING TIME = [AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME]-[Stop playing]
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CANAL
VH1

ZAPPING TIME
(SEG)
People&Arts

ZAPPING TIME
(SEG)
MTV_Hits

ZAPPING TIME
(SEG)

TESTE
TIME
{2896.292591}
{2896.472331}
{2896.472999}
{2896.473220}
{2896.644720}
{2896.644997}
{2896.645154}
{2896.645675}
{2896.645900}
{2896.647709}
{2896.648318}
{2896.655115}
{2898.829177}
2,5366
TIME
{2952.383059}
{2952.562366}
{2952.563012}
{2952.563255}
{2952.736489}
{2952.736754}
{2952.736906}
{2952.737116}
{2952.737407}
{2952.740473}
{2952.741186}
{2952.746998}
{2955.353548}
2,9704
TIME
{2985.802558}
{2985.952131}
{2985.953017}
{2985.953272}
{2986.133825}
{2986.134088}
{2986.134274}
{2986.134765}
{2986.134982}
{2986.137729}
{2986.138520}
{2986.144712}
{2988.354716}
2,5521

DSLAM COM GRUPOS MULTICAST ESTABELECIDOS
MESSAGES
Stop playing
Create socket
Before bind
After bind
New TS packet analyzed
New program found
PAT Found
New TS packet analyzed
PMT found and parsed
dav-EnableVideoDecoder
AV-EnableVideoDecode
AV-EnableAudioDecode
AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME
ZAPPING TIME = [AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME]-[Stop playing]
MESSAGES
Stop playing
Create socket
Before bind
After bind
New TS packet analyzed
New program found
PAT Found
New TS packet analyzed
PMT found and parsed
dav-EnableVideoDecoder
AV-EnableVideoDecode
AV-EnableAudioDecode
AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME
ZAPPING TIME = [AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME]-[Stop playing]
MESSAGES
Stop playing
Create socket
Before bind
After bind
New TS packet analyzed
New program found
PAT Found
New TS packet analyzed
PMT found and parsed
dav-EnableVideoDecoder
AV-EnableVideoDecode
AV-EnableAudioDecode
AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME
ZAPPING TIME = [AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME]-[Stop playing]

VALOR MÉDIO = (2,8007+2,7062+3,2876+2,5366+2,9704+2,5521) / 6
ZAPPING TIME MÉDIO = 2,80 segundos
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TABELA C5 - GOP CAPPED, N=15 E M=3
CANAL
Sport TV

ZAPPING TIME
(SEG)
Discovery Kids

ZAPPING TIME
(SEG)
FOX

ZAPPING TIME
(SEG)

TESTE
TIME
{3753.282706}
{3753.462260}
{3753.462923}
{3753.463149}
{3753.645588}
{3753.645855}
{3753.646127}
{3753.646369}
{3753.646555}
{3753.648139}
{3753.648843}
{3753.655359}
{3755.545629}
2,2629
TIME
{3760.761299}
{3761.092292}
{3761.092926}
{3761.093164}
{3761.268539}
{3761.268905}
{3761.269103}
{3761.269512}
{3761.269700}
{3761.272096}
{3761.273602}
{3761.279488}
{3762.986639}
2,2253
TIME
{3772.431807}
{3772.612243}
{3772.613069}
{3772.613318}
{3772.781307}
{3772.781643}
{3772.781845}
{3772.782232}
{3772.782423}
{3772.783990}
{3772.784688}
{3772.791900}
{3774.965121}
2,5333

GOP Capped
MESSAGES
Stop playing
Create socket
Before bind
After bind
New TS packet analyzed
New program found
PAT Found
New TS packet analyzed
PMT found and parsed
dav-EnableVideoDecoder
AV-EnableVideoDecode
AV-EnableAudioDecode
AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME
ZAPPING TIME = [AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME]-[Stop playing]
MESSAGES
Stop playing
Create socket
Before bind
After bind
New TS packet analyzed
New program found
PAT Found
New TS packet analyzed
PMT found and parsed
dav-EnableVideoDecoder
AV-EnableVideoDecode
AV-EnableAudioDecode
AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME
ZAPPING TIME = [AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME]-[Stop playing]
MESSAGES
Stop playing
Create socket
Before bind
After bind
New TS packet analyzed
New program found
PAT Found
New TS packet analyzed
PMT found and parsed
dav-EnableVideoDecoder
AV-EnableVideoDecode
AV-EnableAudioDecode
AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME
ZAPPING TIME = [AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME]-[Stop playing]
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CANAL
VH1

ZAPPING TIME
(SEG)
People&Arts

ZAPPING TIME
(SEG)
MTV_Hits

ZAPPING TIME
(SEG)

TESTE
TIME
{3806.172290}
{3806.362339}
{3806.363001}
{3806.363219}
{3806.535774}
{3806.536042}
{3806.536325}
{3806.536604}
{3806.536786}
{3806.538904}
{3806.539426}
{3806.546191}
{3808.599476}
2,4272
TIME
{3815.581889}
{3815.762433}
{3815.763076}
{3815.763314}
{3815.942006}
{3815.942266}
{3815.942422}
{3815.942798}
{3815.943001}
{3815.944570}
{3815.945270}
{3815.951945}
{3817.742949}
2,1611
TIME
{3999.081387}
{3999.272057}
{3999.272708}
{3999.272953}
{3999.443823}
{3999.444105}
{3999.444265}
{3999.444797}
{3999.445095}
{3999.447918}
{3999.448623}
{3999.454463}
{4001.264844}
2,1834

GOP Capped
MESSAGES
Stop playing
Create socket
Before bind
After bind
New TS packet analyzed
New program found
PAT Found
New TS packet analyzed
PMT found and parsed
dav-EnableVideoDecoder
AV-EnableVideoDecode
AV-EnableAudioDecode
AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME
ZAPPING TIME = [AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME]-[Stop playing]
MESSAGES
Stop playing
Create socket
Before bind
After bind
New TS packet analyzed
New program found
PAT Found
New TS packet analyzed
PMT found and parsed
dav-EnableVideoDecoder
AV-EnableVideoDecode
AV-EnableAudioDecode
AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME
ZAPPING TIME = [AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME]-[Stop playing]
MESSAGES
Stop playing
Create socket
Before bind
After bind
New TS packet analyzed
New program found
PAT Found
New TS packet analyzed
PMT found and parsed
dav-EnableVideoDecoder
AV-EnableVideoDecode
AV-EnableAudioDecode
AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME
ZAPPING TIME = [AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME]-[Stop playing]

VALOR MÉDIO = (2,2629+2,2253+2,5333+2,4272+2,1611+2,1834) / 6
ZAPPING TIME MÉDIO = 2,29 segundos
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TABELA C6 – VBV = 1 SEGUNDO
CANAL
Sport TV

ZAPPING TIME
(SEG)
Discovery Kids

ZAPPING TIME
(SEG)
FOX

ZAPPING TIME
(SEG)

TESTE
TIME
{4004.003673}
{4004.322391}
{4004.323039}
{4004.323258}
{4004.494023}
{4004.494282}
{4004.494466}
{4004.494970}
{4004.495182}
{4004.497933}
{4004.498632}
{4004.504785}
{4006.504192}
2,4675
TIME
{4013.195705}
{4013.352070}
{4013.352714}
{4013.352954}
{4013.522659}
{4013.522933}
{4013.523088}
{4013.523274}
{4013.523567}
{4013.526334}
{4013.527045}
{4013.533184}
{4015.213320}
2,0176
TIME
{4016.353031}
{4016.682591}
{4016.683321}
{4016.683558}
{4016.855786}
{4016.856065}
{4016.856221}
{4016.960976}
{4016.961252}
{4016.963015}
{4016.963664}
{4016.969782}
{4018.650237}
2,2972

VBV = 1 segundo
MESSAGES
Stop playing
Create socket
Before bind
After bind
New TS packet analyzed
New program found
PAT Found
New TS packet analyzed
PMT found and parsed
dav-EnableVideoDecoder
AV-EnableVideoDecode
AV-EnableAudioDecode
AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME
ZAPPING TIME = [AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME]-[Stop playing]
MESSAGES
Stop playing
Create socket
Before bind
After bind
New TS packet analyzed
New program found
PAT Found
New TS packet analyzed
PMT found and parsed
dav-EnableVideoDecoder
AV-EnableVideoDecode
AV-EnableAudioDecode
AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME
ZAPPING TIME = [AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME]-[Stop playing]
MESSAGES
Stop playing
Create socket
Before bind
After bind
New TS packet analyzed
New program found
PAT Found
New TS packet analyzed
PMT found and parsed
dav-EnableVideoDecoder
AV-EnableVideoDecode
AV-EnableAudioDecode
AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME
ZAPPING TIME = [AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME]-[Stop playing]
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CANAL
VH1

ZAPPING TIME
(SEG)
People&Arts

ZAPPING TIME
(SEG)
MTV_Hits

ZAPPING TIME
(SEG)

TESTE
TIME
{4020.171462}
{4020.532071}
{4020.532704}
{4020.532921}
{4020.703511}
{4020.703767}
{4020.703913}
{4020.704233}
{4020.705386}
{4020.707203}
{4020.707899}
{4020.713824}
{4022.253743}
2,0823
TIME
{4040.322657}
{4040.502488}
{4040.503154}
{4040.503384}
{4040.681248}
{4040.681532}
{4040.681692}
{4040.682127}
{4040.682336}
{4040.684014}
{4040.684729}
{4040.692335}
{4042.608199}
2,2855
TIME
{4042.854555}
{4043.202304}
{4043.202943}
{4043.203181}
{4043.376308}
{4043.376570}
{4043.376830}
{4043.377360}
{4043.377551}
{4043.379112}
{4043.379829}
{4043.386541}
{4045.244130}
2,3896

VBV = 1 segundo
MESSAGES
Stop playing
Create socket
Before bind
After bind
New TS packet analyzed
New program found
PAT Found
New TS packet analyzed
PMT found and parsed
dav-EnableVideoDecoder
AV-EnableVideoDecode
AV-EnableAudioDecode
AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME
ZAPPING TIME = [AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME]-[Stop playing]
MESSAGES
Stop playing
Create socket
Before bind
After bind
New TS packet analyzed
New program found
PAT Found
New TS packet analyzed
PMT found and parsed
dav-EnableVideoDecoder
AV-EnableVideoDecode
AV-EnableAudioDecode
AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME
ZAPPING TIME = [AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME]-[Stop playing]
MESSAGES
Stop playing
Create socket
Before bind
After bind
New TS packet analyzed
New program found
PAT Found
New TS packet analyzed
PMT found and parsed
dav-EnableVideoDecoder
AV-EnableVideoDecode
AV-EnableAudioDecode
AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME
ZAPPING TIME = [AV event: AV-VIDEO-DECODER-EVENT-FIRST-FRAME]-[Stop playing]

VALOR MÉDIO = (2,4675+2,0176+2,2972+2,0823+2,2855+2,3896) / 6
ZAPPING TIME MÉDIO = 2,25 segundos

