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Resumo 

No contexto da Internet convencional, são várias as soluções oferecidas para 

transferência de fluxos de áudio e vídeo. Este trabalho é realizado no 

contexto de uma rede de grande largura de banda e de baixa latência, como 

aquela que está sendo investigada no contexto do Programa FAPESP TIDIA. 

 O grupo de pesquisa no qual este trabalho foi realizado propôs a 

arquitetura S-MOJOHON (Lobato et al., 2007a), elaborada com o intuito de 

permitir transmissão de vários tipos de dados, principalmente áudio e vídeo, 

no ambiente TIDIA.  

Os componentes intermediários de uma arquitetura voltada para 

transmissão de fluxos de áudio e vídeo na Internet, como é o caso da S-

MOJOHON, precisam ser selecionados de maneira que possibilitem a entrega 

de informações entre componentes finais da melhor forma possível. Nesse 

sentido, o trabalho reportado nesta dissertação envolveu a avaliação dos 

algoritmos de seleção utilizados nas diferentes implementações da 

arquitetura S-MOJOHON. 

Analisando os resultados obtidos, criou-se um novo algoritmo de 

seleção de componentes que explora as vantagens dos algoritmos avaliados 

anteriormente. Este texto apresenta a arquitetura S-MOJOHON, a avaliação 

dos algoritmos de seleção, o novo algoritmo proposto e sua avaliação. 

 

Palavras-chave: Arquitetura, Áudio, Vídeo, Transmissão de fluxos, 

Ontologia, Algoritmos de seleção. 
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Abstract 

Several solutions are available in the context of the Internet with respect to 

supporting the transfer of audio and video. The work reported in this text 

considers a gigabit Internet network environment, such as the one supported 

in the context of the FAPESP TIDIA Project. 

 The research group in which this work has been developed has 

proposed the S-MOJOHON architecture (Lobato et al., 2007), aimed at 

supporting the transfer of audio and video in the TIDIA environment.  

 The distributed and complementary nature of the components of an 

architecture such as the S-MOJOHON demands that they must be selected 

so as to allow the best transfer rate possible. In such a context, the work 

reported in this dissertation involved the evaluation of the algorithms 

deployed in two different S-MOJOHON implementations. As a result, a new 

algorithm has been designed and evaluated, as detailed in this text.  

 

Keywords: Architecture, Video, Audio, Ontology, Streaming, Selection 

algotithms. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A literatura reporta vários esforços na área de transmissão de áudio e vídeo 

pela Internet (Lobato et al., 2007) (Bulut et al., 2002) (Conceição et al., 2006) 

(Guha et al., 2006) (Ford et al., 2005) (Ribeiro & Leung, 2005) (Natarajan et 

al., 2006) (Wang et al., 2004) (Eppinger, 2005). Tal esforço ocorre também no 

projeto TIDIA-Ae1, em particular para apoio ao desenvolvimento de 

ferramentas que permitem a comunicação síncrona entre usuários remotos 

como, por exemplo, o Comunicador Instantâneo (CI) publicado por (Lobato et 

al., 2005) (Lobato et al., 2006).   

Esses esforços ocorrem também para a realização de experimentos 

remotos, como forma de “reduzir a distância física” entre os participantes 

(Capobianco et al., 2005) (Bischoff & Rohrig, 2004). O mercado está atento a 

essas necessidades, como evidencia o uso de ferramentas tais como Skype2 e 

MSN3. 

 No contexto das ferramentas que fazem uso de áudio e vídeo (A/V), 

tarefas como, configuração inicial, início e finalização da transmissão de 

fluxos, são realizadas com freqüência. Essas funcionalidades recorrentes 

indicam a possibilidade de criação de configurações padrão de arquiteturas 

para transmissão de dados. Com essas funcionalidades, podem-se elaborar 

softwares que fazem uso dos fatores comuns para integração entre 

diferentes arquiteturas. Algumas questões e decisões são comumente 

abordadas nestas soluções como, por exemplo, transparência do ambiente 

de rede, sincronismo, compatibilidade entre softwares, reusabilidade, direito 

de uso, escolha das linguagens de programação, tipos de protocolos e 

compatibilidade com sistemas operacionais. 

                                                           
1
 Portal do Projeto TIDIA-Ae (Tecnologia da Informação no Desenvolvimento da Internet 

Avançada – Aprendizado Eletrônico). Disponível em: http://TIDIA-

ae.incubadora.fapesp.br/portal.  Último acesso dia 27 de fevereiro de 2008. 
2 Skype. Disponível em: http://www.skype.com/intl/pt/products/skypeout/. Último acesso 

dia 27 de fevereiro de 2008. 
3 Windows Live Messenger. Disponível em: http://promo.msn.com.br/discover_live/. Último 

acesso dia 27 de fevereiro de 2008. 
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Ainda considerando decisões relacionadas a boas práticas de 

Engenharia de Software incluem-se: o reuso de códigos e os métodos para 

desenvolvimento de novas soluções. Algumas soluções, como é o caso do 

Videolan (VLC)4 e da Java Media Framework (JMF) API5 fornecem bibliotecas 

para integração, desenvolvimento e elaboração de novas arquiteturas. 

Existem também outras soluções, as quais podem ser consideradas 

arquiteturas, como, por exemplo, Narada (Bulut et al., 2002), IDL 

(Kamolphiwong et al., 2002) e Real Time E-Learning (Guerri et al., 2002). A 

utilização de algumas arquiteturas, ferramentas ou frameworks já 

existententes, podem apresentar dificuldades como: 

 

 Falta de Documentação: algumas ferramentas e arquiteturas 

não fornecem documentação adequada sobre a tecnologia, as 

interfaces, os códigos e os exemplos. Isto dificulta a utilização, a 

correção de erros e a elaboração de novas soluções (arquiteturas, 

ferramentas ou frameworks).  

 Dificuldade de Utilização: outras tecnologias, apesar de 

possuírem documentação vasta, tornam difícil a utilização dos 

métodos de modo a compor as tarefas necessárias. 

 Falta de Compatibilidade: a falta de compatibilidade pode 

ocorrer em vários pontos, por exemplo, entre plataformas, como é o 

caso do JMF API e do VLC, entre sistemas operacionais e/ou entre 

linguagens de programação. 

 Protocolo de Transmissão de Dados: algumas arquiteturas 

utilizam um único protocolo para transmissão de dados, mas nem 

sempre o protocolo utilizado é o mais adequado para determinado 

ambiente ou configuração de rede. Outras arquiteturas permitem a 

implementação de diferentes protocolos para a transmissão de dados, 

porém nem sempre é simples implementá-los, pois às vezes a 

                                                           
4
 Videolan. Disponível em: http://www.videolan.org/. Último acesso dia 27 de fevereiro de 

2008. 
5
 JAVA Media Framework. Disponível em: http://java.sun.com/products/java-

media/jmf/index.jsp. Último acesso dia 27 de fevereiro de 2008. 

 

http://www.videolan.org/
http://java.sun.com/products/java-media/jmf/index.jsp
http://java.sun.com/products/java-media/jmf/index.jsp
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linguagem escolhida não fornece recursos suficientes, ou o sistema 

operacional não permite tais implementações. 

 NAT: Existem arquiteturas que não superam algumas barreiras 

de conectividade impostas pela presença de NAT. Estas arquiteturas 

normalmente utilizam protocolos UDP e não funcionam para todos os 

casos, como se observa nos trabalhos de NewPort-NetWork6 e Comer 

(2000), sendo uma delas a arquitetura JMStudio7. 

 Não Modularidade: os sistemas necessitam ser construídos de 

forma modular, permitindo assim a criação e a adaptação de métodos 

e/ou recursos necessários para aplicações específicas. Um sistema 

modular permite melhor manutenção, entre outros benefícios. 

 Falta de Transparência: algumas arquiteturas não possuem 

transparência em relação ao ambiente de rede a ser utilizado, ou seja, 

não funcionam com os mesmos métodos para diferentes ambientes de 

rede, por exemplo, redes que implementam, bloqueiam algum tipo de 

protocolo ou utilizam NAT. Se houvesse transparência, não haveria a 

necessidade de modificar métodos por parte do desenvolvedor. 

 Impossibilidade de Reutilizar Códigos: algumas arquiteturas 

não possuem código fonte aberto para desenvolvimento ou 

reutilização. Possuem boas soluções, porém não permitem a utilização, 

por serem códigos comerciais. 

 

Pode-se notar que alguns dos problemas citados não dependem 

somente das boas práticas de Engenharia de Software, mas também do 

ambiente de rede para o qual a solução é proposta. Nesse sentido, é 

relevante considerar os seguintes requisitos do ambiente TIDIA-Ae/ 

Kyatera8: 

 

                                                           
6 Newport-Networks, White Papers: SIP, IMS, VoIP, NAT traversal. Disponível em: http://www.newport-
networks.com/whitepapers/nat-traversal1.html. Último acesso dia 07 de Fevereiro de 2008. 
 
7 JMStudio. Disponível em:  http://java.sun.com/products/java-media/jmf/2.1.1/jmstudio/ 
jmstudio.html. Último acesso dia 07 de Fevereiro de 2008. 
 
8 Kyatera, Disponível em:  http://kyatera.fapesp.br. Último acesso dia 07 de Fevereiro de 2008. 

http://www.newport-networks.com/whitepapers/index.html
http://www.newport-networks.com/whitepapers/index.html
http://java.sun.com/products/java-media/jmf/2.1.1/jmstudio/jmstudio.html
http://java.sun.com/products/java-media/jmf/2.1.1/jmstudio/jmstudio.html
http://kyatera.fapesp.br/
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 Redes de Alta Velocidade com Baixa Latência e Alta Largura 

de Banda: a rede prevê ambientes que tenham a sua disposição redes 

Gigabits, onde os servidores e os clientes são interligados por meio de 

fibra ótica e cabos par-trançado. Isto permite a utilização de recursos 

de áudio & vídeo com a mínima compactação, transmitindo assim uma 

grande quantidade de dados com qualidade e baixa latência. 

 Presença de NAT e Firewall: o ambiente de rede, apesar de 

controlado, pode possuir NAT e firewall, portanto a arquitetura deve 

trabalhar com NAT e Firewall de modo transparente quando do 

estabelecimento de conexões pelos usuários. 

 Necessidade de Realização de Multicast de Fluxos de Áudio 

& Vídeo: o ambiente necessita de multicast dos fluxos de áudio & 

vídeo para reuniões, aulas, videoconferências, salas de bate-papo e 

outras aplicações. 

 Código Fonte Aberto: com o código fonte aberto, é possível  

realizar modificações, como, adição, remoção de métodos, adaptação e 

manutenção. 

 Outras Características: deve ser modular, possuir 

documentação, portabilidade, independência de plataforma e 

compatiblidade com as ferramentas desenvolvidas no projeto Tidia-Ae. 

 

Com base nesses requisitos, foi proposta a arquitetura S-MOJOHON 

(Lobato et al., 2007). Esta arquitetura foi elaborada com o intuito de permitir 

transmissão de vários tipos de dados, principalmente áudio e vídeo. Em seu 

projeto foram consideradas características importantes que permitem a sua 

utilização no ambiente TIDIA-Ae. 

 A arquitetura S-MOJOHON foi elaborada com módulos que permitem a 

criação de canais com diferentes configurações de protocolos, sendo assim a 

arquitetura atende a requisitos necessários para interfaces de configuração, 

envio e finalização. No entanto, a arquitetura não necessariamente atende às 

necessidades das ferramentas que utilizam áudio & vídeo no ambiente 

TIDIA-Ae, tornando-se necessária a investigação de alternativas para a 
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implementação da arquitetura na forma de um conjunto de componentes 

que contemplem os requisitos identificados. 

O trabalho reportado nesta dissertação atingiu o objetivo de investigar 

alternativas para a implementação da arquitetura S-MOJOHON. Para a 

tomada de decisões sobre as alternativas e as avaliações, realizaram-se 

pesquisas sobre arquiteturas e ferramentas de áudio & vídeo para Internet. 

As pesquisas realizadas incluem: os protocolos para transmissão de fluxos 

de áudio & vídeo por meio de NAT, as arquiteturas para transmissão de 

fluxos de áudio & vídeo por meio da Internet (realizando unicast), as 

avaliações de fluxos de áudio & vídeo em redes de alta velocidade, vídeo sob 

demanda, players, captura e digitalização de imagens e sons. 

Ainda no tocante à pesquisa realizada, o trabalho incluiu a 

investigação de algoritmos de seleção de componentes de softwares, 

chamados também de servidores ou serviços. Arquiteturas com propósitos 

especiais e componentes distintos, como é o caso dos trabalhos de Qazzaz 

(2003) e Guha et al. (2006), necessitam realizar algum tipo de seleção de 

componentes, os quais fazem parte da arquitetura e, portanto, precisam ser 

selecionados da “melhor” maneira possível para buscar o mellhor 

desempenho, baseados, por exemplo, na maximização e minização de 

métricas. A seleção destes componentes é feita com o objetivo de atender aos 

clientes da melhor maneira possível. Segundo Zegura et al. (2000), o melhor 

servidor (componente de software) vai depender do serviço e das preferências 

dos clientes. Já para Guo et al. (2002) dois tipos de informações são 

importantes para a escolha do melhor servidor: topologia da rede e o 

tamanho da fila do servidor.  

Alguns autores como, por exemplo, Mendona & Silva (2005), Guo et al. 

(2002), Zegura et al. (2000), Sayal et al. (1998) e Gargolinski et al. (2005), 

apresentam políticas e algoritmos para seleção de componentes de softwares 

(ou servidores). Os autores avaliaram algoritmos como, por exemplo, 

Paralelo, HTTP ping, Best Last, Best Median, Random, Closest-Server-First, 

probabilístico e Lowest-average-ping-time, chegando à conclusão de que se 

pode selecionar um servidor com o algoritmo Paralelo atingindo um bom 
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desempenho quando a métrica desejada está diretamente relacionada com a 

distância. 

 No contexto de redes de baixa latência, como é o caso da rede 

KYATERA9 do projeto TIDIA10, faz-se necessária a seleção de componentes 

para a transmissão de fluxos de áudio e vídeo entre clientes. Com base nesse 

requisito, foram realizadas duas implementações distintas da arquitetura S-

MOJOHON (Lobato et al., 2007a), as quais se diferenciam, principalmente, 

pelo algoritmo de seleção do componente de reflexão. 

A arquitetura S-MOJOHON implementa um algoritmo paralelo, 

baseado na troca de mensagens de configuração, e um algoritmo de seleção 

baseado em regras, que utiliza informações provenientes de uma ontologia 

que descreve Sistemas Autônomos, refletores e suas propriedades. Partindo 

do princípio que, “o melhor” servidor para atender a uma determinada 

requisição de transmissão de fluxo de áudio & vídeo, seja o servidor mais 

próximo, faz-se necessária uma avaliação para a descoberta de qual dos 

algoritmos apresenta o melhor resultado para a seleção de 

servidores/refletores. Esta avaliação foi um dos focos do trabalho reportado 

nesta dissertação. 

 

1.1 O Projeto TIDIA-Ae 

O Projeto TIDIA, Tecnologia da Informação no Desenvolvimento da Internet 

Avançada, tem como objetivo estimular o desenvolvimento de novas 

tecnologias para a Internet de modo colaborativo, envolvendo comunidades 

de universidades e de centros de pesquisa. O Projeto TIDIA é composto por 

três sub-projetos: TIDIA-Kyatera que investiga problemas associados ao 

provimento e ao uso de uma rede de computadores de grande largura de 

banda e baixa latência; TIDIA-Ae (Aprendizado Eletrônico), que investiga a 

construção de um ambiente de ensino-aprendizagem com ferramentas 

                                                           
9 Projeto Kyatera disponível em: http://kyatera.incubadora.fapesp.br/portal. Último acesso dia 3 de Dezembro de 

2007. 

10 Projeto Tidia-Ae disponível em: http://tidia-ae.incubadora.fapesp.br/portal acessado em: 3 de Dezembro de 

2007. 

 

http://kyatera.incubadora.fapesp.br/portal
http://tidia-ae.incubadora.fapesp.br/portal
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inovadoras que utilizem a capacidade da rede Kyatera; e TIDIA-Incubadora, 

que provê uma incubadora virtual de conteúdos e de projetos de software. 

 O Projeto TIDIA-Ae tem como principais objetivos: a pesquisa e o 

desenvolvimento na área de tecnologia da informação, voltados para a 

especificação, o projeto e a implementação de ferramentas aplicáveis à 

educação. O Projeto TIDIA-Ae visa desenvolver soluções flexíveis de grande 

impacto social a um baixo custo, gerando assim a disponibilização de seus 

resultados como software de código aberto e gratuito. 

 Uma das linhas de pesquisa do TIDIA-Ae é a de laboratórios e 

experimentos remotos, a qual consiste em disponibilizar experimentos 

automatizados para que alunos possam realizá-los de forma remota de 

qualquer computador. 

 Os WebLabs, laboratórios associados ao Projeto TIDIA-Kyatera, 

possuem recursos para automação dos equipamentos, como por exemplo o 

software Labview11, e também devem explorar o uso das redes do Projeto 

TIDIA-Kyatera. Alguns dos WebLabs demandam transferência de áudio & 

vídeo para seus usuários, com intuito de mostrar o experimento sendo 

realizado com qualidade. O intuito é fornecer não só imagens do 

experimento, mas também outros dados medidos no experimento, por 

exemplo, dados de sensores, para que os usuários possam entender e 

analisar os dados disponibilizados. 

 Os usuários desses Weblabs podem estar em quaisquer computadores, 

utilizando ou não a tradução de endereços de rede (por exemplo, via NAT), 

ou até mesmo realizando um experimento em grupo que necessite de 

multicast dos dados e das imagens geradas pelo experimento. 

 A necessidade da transmissão de fluxos de áudio & vídeo, e da infra-

estrutura de rede gerada pelo projeto TIDIA-Ae em conjunto com os Weblabs, 

geram motivações e características de ambientes para os quais uma solução 

de transmissão de fluxos de áudio & vídeo deve ser disponibilizada.  

                                                           
11

 Software LabView disponível em: www.ni.com/labview/. Último acesso dia 3 de Dezembro de 2007. 
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1.2 Identificação do problema 

O principal problema pesquisado no trabalho reportado nesta dissertação diz 

respeito à seleção de componentes intermediários para a transferência de 

fluxos de áudio e vídeo. Esta escolha deve ser feita de modo a atender aos 

participantes envolvidos na recepção dos fluxos de áudio e vídeo da melhor 

maneira possível. Isto significa que deve ser encontrado um componente que 

satisfaça às políticas estabelecidas pelos usuários, por um grupo de 

participantes ou pelas ferramentas que o utilizam. Para isso fazem-se 

necessárias pesquisas em relação aos algoritmos de seleção dos 

componentes, de modo a permitir a escolha do algoritmo que apresente 

melhor desempenho em relação ao tempo de seleção de servidores. 

Considerando a necessidade de realizar comunicações por áudio e 

vídeo pela Internet entre participantes de uma determinada comunidade, o 

Projeto TIDIA-Ae deve permitir a comunicação em redes que possuam NAT 

ou Firewall.  

 Considerando estes dois problemas, o trabalho reportado nesta 

dissertação foi realizado no contexto de um serviço de comunicação de boa 

qualidade para transferência de fluxos de áudio e vídeo que supera 

problemas relacionados à existência de NAT e Firewall, que suporta 

multicast, é independente de plataforma e pode ser integrado às ferramentas 

do Projeto TIDIA-Ae -tais como o Comunicador Instantâneo (Lobato et al., 

2005) e a WhiteBoard (Jardim et al., 2005). 

1.3 Objetivos  

O objetivo principal do trabalho é avaliar e analisar algoritmos de seleção de 

componentes para reflexão de fluxos. Pretende-se, com este trabalho, obter 

avaliações das implementações da arquitetura S-MOJOHON em relação ao 

desempenho de algoritmos de seleção de servidores de fluxos de mídias 

contínuas, discutindo as análises e as conclusões obtidas com 

implementações e com os estudos de casos realizados em laboratório. 

Os objetivos específicos incluem a seleção de uma arquitetura para a 

realização do trabalho, buscando arquiteturas que satisfaçam as 
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especificações de integração do projeto Tidia-Ae. Ainda dentro dos objetivos 

específicos encontra-se a implementação de uma versão da arquitetura que 

supere problemas de conectividade na presença de NAT. 

  

1.4 Metodologia e Resultados Obtidos 

A pesquisa bibliográfica foi realizada com artigos, livros, revistas e Internet, 

com o intuito de obter opções para a solução para transmissão de fluxos de 

áudio e vídeo. 

 Houve inicialmente uma pesquisa sobre as arquiteturas, os algoritmos 

de seleção e as tecnologias existentes. A seguir foi realizada, em colaboração 

com outros membros do grupo, a criação e a extensão de uma arquitetura 

que atendesse aos requisitos levantados: a arquitetura S-MOJOHON. 

 Realizaram-se duas implementações da arquitetura S-MOJOHON, 

avaliando-as em relação a outras tecnologias e comparando os algoritmos 

selecionados com as pesquisas em artigos. Os resultados são apresentados 

com o objetivo de fornecer informações para futuras decisões de 

desenvolvimento de arquiteturas e de escolha de algoritmos de seleção de 

componentes. 

 

1.5 Estrutura da Dissertação 

Esta dissertação está organizada da seguinte maneira: No Capítulo 2 são 

apresentas as pesquisas, artigos e técnicas estudados na área de 

comunicação na Internet, mostrando de que modo estas pesquisas podem 

colaborar com os objetivos do trabalho. O Capítulo 3 detalha a arquitetura 

S-MOJOHON, sua implementação e as extensões realizadas no contexto 

desta dissertação. O Capítulo 4 discute resultados de avaliações realizadas 

com as várias versões da arquitetura. O Capítulo 5 apresenta conclusões e 

trabalhos futuros. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO E TRABALHOS 

RELACIONADOS 

 

2.1 Considerações Iniciais 

Neste capítulo são abordados alguns tópicos importantes para o 

entendimento do trabalho reportado nesta dissertação, como, por exemplo, 

fluxos de áudio e vídeo, tipos de protocolos de comunicação, plataformas de 

comunicação, métricas de avaliações e conceitos de NAT. 

2.2 Algoritmos de Seleção de Componentes 

Em arquiteturas compostas por componentes de software distribuídos, faz-

se necessária à seleção entre componentes, os quais podem fazer parte de 

uma determinada transmissão de fluxo de áudio e vídeo. Neste sentido, 

utilizam-se algoritmos de seleção dos mais variados tipos com o objetivo 

selecionar o melhor componente de software dentre os disponíveis na 

arquitetura para realizar a transferência.  

Vários autores (Mendona and Silva, 2005), (Guo et al., 2002), (Zegura 

et al., 2000) (Sayal et al., 1998) apresentam comparativos entre diversos 

tipos de algoritmos de seleção de componentes, dentre eles, destaca-se o uso 

do Algoritmo Paralelo como referência para testes com outros algoritmos. O 

Algoritmo Paralelo apresenta bons resultados para a seleção de componentes 

conforme apresentado nos trabalhos citados. 

O Algoritmo Paralelo é um algoritmo que envia solicitação de serviço 

para todos os servidores possíveis e realiza o serviço no servidor que 

responder primeiro, ou seja, o algoritmo paralelo faz uma pré-solicitação de 

serviço para todos os servidores que estejam prontos a atendê-lo, após isso, 

executa o serviço no servidor que responder mais rápido. Em uma primeira 

análise, pode-se perceber que o Algoritmo Paralelo possui um bom 

desempenho para a seleção de servidores e de serviços, caso o “bom” ou 

“melhor” possa ser definido como mais próximo ou possua outras 
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características como: o servidor com a menor quantidade de trabalho, o 

servidor com poucos processos sendo executados, ou o servidor que possuir 

a conexão de menor latência com o cliente requisitante. 

Gargolinski et al. (2005) apresentam um trabalho interessante para a 

seleção de middleware de jogos. Em seu trabalho, os autores realizam 

automaticamente uma avaliação entre a distância entre servidores e clientes 

utilizando o comando ping, selecionando os servidores que possuam uma 

menor média em relação a todos os clientes e descartando os outros. Deste 

modo é possível obter o servidor que está mais próximo em relação a vários 

clientes. 

Os trabalhos de Maximilien e Singh (2004) e de Garcia e Toledo (2006) 

visam facilitar à seleção de serviços da maneira que os clientes desejam. 

Para isto utilizam informações sobre qualidade de serviço (QoS) e ontologias. 

Já os trabalhos de Davies et al. (2004) e Srinivasan et al. (2006) discutem as 

vantagens e a aplicabilidade de OWL-S12, a qual pode ser utilizada para 

facilitar a descoberta e a seleção de serviços de modo adequado, ou seja, da 

maneira que mais se adequar entre o desejo do cliente e o serviço disponível. 

A diferença entre os trabalhos encontra-se basicamente nas técnicas 

utilizadas para realizar a seleção, porém ambos possuem os mesmos 

objetivos, obter o melhor serviço possível. 

Um estudo detalhado dos trabalhos de Mendona e Silva (2005), Guo et 

al. (2002), Zegura et al. (2000), Sayal et al. (1998), Maximilien e Singh 

(2004), Garcia e Toledo (2006), Davies et al. (2004) e Srinivasan et al. (2006) 

levou à conclusão de mesclar os trabalhos e comparar algoritmos de seleção, 

principalmente o Algoritmo Paralelo como o algoritmo com informações 

semânticas para explorá-los e avaliá-los em relação ao desempenho. O 

Algoritmo Paralelo foi escolhido devido ao bom desempenho apresentado nos 

trabalhos citados anteriormente e devido à facilidade de implementação 

deste algoritmo já que o sistema de comunicação (JMS) escolhido utiliza esse 

algoritmo como padrão. Já o algoritmo baseado em web semântica, ontologia 

                                                           
12

 OWL-S: Semantic Markup for Web Services. http://www.w3.org/Submission/OWL-S/. David Martin et al. 

W3C Member Submission 22 November 2004. Último acesso dia 25 de Maio de 2008. 

http://www.w3.org/Submission/OWL-S/
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e regras foi utilizado no intuito de explorar e obter mais opções na seleção de 

componentes. 

2.3 Web Semântica 

A Web Semântica deve representar um avanço em relação à Web atual 

(Berners-Lee et al., 2001). Com o intuito de explorar a Web Semântica, faz-se 

necessária a utilização de linguagens que representam informações e o 

conhecimento de um dado domínio. Inicialmente foi proposto o padrão 

Resource Description Framework (RDF)13 (Klyne & Carroll, 2004), que provê 

um modelo de dados genéricos baseado em grafos, podendo representar 

recursos, propriedades e relações.   

Outra linguagem importante para representação do conhecimento é a 

linguagem de ontologia Web Ontology Language (OWL)14, a qual é um meio 

de descrever informação de maneira explícita na Web Semântica (Bechhofer 

et al., 2004). 

O conceito de Web Semântica foi explorado pelo grupo no qual este 

trabalho se realiza. Por exemplo, a Figura 1 ilustra como a arquitetura S-

MOJOHON (Lobato et al., 2007a) faz uso de RDF para descrever os 

componentes da arquitetura, como o fato de que um dado sistema autônomo 

(por exemplo, o AutonomousSystem_3 na linha 15) tem acesso a um refletor 

(linha 16), conforme especificado nas linhas 17 a 27.  O arquivo contém 

informações que descrevem o conhecimento que pode ser processado para 

extração de informações. 

 

 

                                                           
13

 http://www.w3.org/RDF/. 
14

 http://www.w3.org/2004/OWL/. 
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Figura 1: Exemplo de um arquivo RDF que descreve recursos e relações 

do S-MOJOHON (Lobato et al., 2007a). 

 

2.4 Avaliações de Fluxos de Áudio e Vídeo 

É importante a realização de avaliações para medir a diferença das 

implementações de arquiteturas em relação ao suporte à transmissão de 

fluxos de áudio e vídeo. Algumas alternativas para realizar tais avaliações 

são, por exemplo, simulação, monitoramento por software, monitoramento 

por hardware, statecharts, Redes de Petri e benchmark. As avaliações, que 

são elaboradas com intuito de comparar sistemas, são úteis para identificar 

pontos positivos e negativos e, eventualmente, melhorar as arquiteturas e 

suas implementações.  

 Nos trabalhos de Bulut et al. (2002) e Conceição et al. (2006), as 

avaliações reportadas foram realizadas por monitoramento de software. Uma 

característica importante dos monitores de software é que eles possuem um 

custo menor quando comparados aos monitores de hardware, apesar da 

interferência ser um pouco maior. Neste caso, a interferência pode ocorrer 

na captura dos pacotes, na rede a ser testada, no processamento, na 

memória e em outros pontos do sistema. 

Tão importante quanto escolher que tipo de avaliação que será usada é 

a escolha das métricas para realização das medidas e para coleta dos dados 
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que possam indicar pontos fortes e fracos do projeto. Nos trabalhos de Bulut 

et al. (2002) e Conceição et al. (2006), por exemplo, foram selecionadas as 

métricas de jitter e de atraso total (delay ou latência). 

 Para a transmissão e recepção dos fluxos de áudio e vídeo, considera-

se a métrica atraso total (latência) uma das mais importantes, sendo definida 

como o tempo entre o envio e o recebimento dos dados. Segundo Conceição 

et al. (2006), se a latência for maior que 200 milisegundos, a conversa em 

áudio e vídeo pode ser prejudicada, tornando-a não natural e deixando-a de 

baixa qualidade. Além desta métrica, pode-se utilizar outras para a 

realização da avaliação, elas podem ser quantitativas (jitter, perda de 

pacotes) e qualitativas. 

 As avaliações foram feitas utilizando monitores de software, medindo 

atrasos de configurações e atrasos totais dos dados, devido à facilidade de 

implementação e os bons resultados obtidos com avaliações prévias (Lobato 

et al., 2007). 

2.5 Áudio e Vídeo na Internet 

A utilização do termo Áudio na Internet remete ao protocolo Voice over 

Internet Protocol (VoIP)15, cujo objetivo principal é permitir a utilização da 

Internet convencional para a troca de voz. Um exemplo de aplicação que faz 

uso de  VoIp  é o Skype16.  

Além de voz, imagens também são largamente utilizadas na Internet de 

várias outras formas como, por exemplo, vídeos gravados para serem 

reapresentados posteriormente17 e os fluxos de áudio e vídeo transmitidos 

em comunicadores instantâneos, como o MSN18 e o Skype. São vários os 

casos em que as transmissões de fluxos de áudio e vídeo se fazem com o 

intuito de permitir a comunicação voltada para o domínio educacional, como 

é o caso do Projeto TIDIA-Ae.  

 Além de serem vários os objetivos para a transmissão de fluxos de 

áudio e vídeo, são várias as configurações e inúmeros os ambientes de rede 

                                                           
15

 http://www.fcc.gov/voip/. Último acesso dia 25 de Maio de 2008. 
16

 http://www.skype.com. Último acesso dia 25 de Maio de 2008. 
17

 Como os disponibilizados pelo YouTube em http://www.youtube.com. Último acesso dia 25 de Maio de 2008. 
18

 http://www.msn.com. Último acesso dia 25 de Maio de 2008. 

http://www.youtube.com/
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nos quais a transmissão pode ocorrer. Assim, são utilizados protocolos, 

módulos e algoritmos de seleção variados. No ambiente do Projeto TIDIA-Ae, 

por exemplo, pode-se explorar recursos tais como baixa compactação e 

utilizar os protocolos RTP e UDP diretamente, uma vez que a rede permite 

uma maior vazão dos dados, imagens e sons de melhor qualidade e com 

atrasos menores, quando comparada com a Internet convencional. 

 Algumas pesquisas demandam uma alta definição de imagens, como 

por exemplo, a máxima qualidade possível (Tulu et al., 2003) exigida para 

imagens médicas. Isso porque o processo de compressão de imagens pode 

prejudicar a análise. Para estes casos, além da imagem possuir alta 

qualidade, o sistema deve oferecer também redes de alta velocidade. 

Segundo Liu et al. (2008) nos últimos dois anos houve um aumento de 

esforços e muitas inovações técnicas para transmissão de fluxos de 

vídeos na Internet. Shankar and Schaar (2007) complementam a 

preocupação no sentido de transmitir fluxos através da Internet em 

tempo real.  Já Ding et al. (2007) aplicam esforços em  pesquisas de 

videoconferências entre funcionários e propõem melhorias  e 

funcionalidades que podem ser criadas para reuniões. Já Hung et al. 

(2007) realizam pesquisas no sentido de descobrir pessoas dominantes 

em grupos de reuniões por vídeo-conferência. Todos os trabalhos 

citados anteriormente são importantes, pois buscam melhorias para 

comunicação pessoal, atuando no sentido de obter uma boa qualidade de 

comunicação e dados das mesmas. A motivação para isso deve-se ao baixo 

custo da comunicação, à necessidade de reduzir "a distância" entre os 

participantes, às possibilidades de se trabalhar, estudar em 

diferentes lugares, etc. Algumas motivações e objetivos são comuns com 

o trabalho do autor, o qual busca a transmissão de fluxos de A/V entre 

participantes em diferentes ambientes de rede, buscando qualidade e 

baixo delay na transmissão de dados entre os participantes de um 

determinado grupo. 

 A literatura reporta, ainda, pesquisas na área de multicast de streams 

de áudio e vídeo em redes de alta velocidade e em redes sem fio (Tomos & 
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Frossard, 2007) (Zamora et al., 2007) (Kostić et al., 2008) (Hlavacs & 

Buchinger, 2008) (Zamora et al., 2008). 

 Dependendo do ambiente de rede para o qual os sistemas são 

projetados, há maior ou menor preocupação com a compactação e a 

codificação dos dados, como é o caso dos projetos elaborados para a 

Internet, onde vários tipos de redes e conexões estão presentes. A 

compressão dos dados é necessária quando se possui baixa largura de 

banda, o que não é o caso do ambiente do Projeto TIDIA-Ae.  

2.6 Protocolos para Áudio e Vídeo na Internet 

Esta seção tem o objetivo de discutir alguns protocolos que podem ser 

utilizados para transmissão de fluxos de áudio e vídeo variando de acordo 

com a aplicação. São apresentadas as vantagens e desvantagens de cada 

protocolo. 

 

SCTP19 - O Stream Control Transmission Protocol (SCTP – Protocolo de 

transmissão de controle de fluxo) é um protocolo do nível de transporte 

especificado pela RFCs 2960 e 3286. Segundo Ribeiro & Leung (2005) e 

Natarajan et al. (2006), este protocolo foi desenvolvido inicialmente para 

transporte de sinais em redes VoIp. O SCTP é um protocolo orientado à 

conexão e funciona sobre IP. O SCTP é similar ao TCP, no sentido de ser um 

protocolo confiável e orientado à conexão. Entretanto, é diferente do TCP em 

outros aspectos, como, por exemplo: uma conexão SCTP pode transferir 

vários tipos de fluxos para os clientes em diferentes associações, pode ter 

múltiplos modos de entrega e é menos sensível a ataques de negação de 

serviço, quando comparado ao TCP. As desvantagens do SCTP incluem os 

fatos de que não são todos os sistemas operacionais que estão preparados 

para utilização desse protocolo e nem todas as linguagens de programação 

fornecem apoio para a sua implementação. 

 

                                                           
19

 SCTP for Beginners. Disponível em: http://tdrwww.exp-math.uni-essen.de/inhalt/forschung/sctp_fb/ 

sctp_intro.html. Último acesso dia 07 de Fevereiro de 2007. 

http://tdrwww.exp-math.uni-essen.de/inhalt/forschung/sctp_fb/sctp_intro.html
http://tdrwww.exp-math.uni-essen.de/inhalt/forschung/sctp_fb/sctp_intro.html
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TCP – O TCP (Transport Control Protocol) é um protocolo antigo e comumente 

usado na Internet. O TCP está definido nos RFCs 793, 1122, 1323, 2018 e 

2581, é orientado à conexão e tenta corrigir certas falhas da rede, como 

perda de pacotes e retransmissão indevida. O TCP permite garantia de 

entrega de pacotes o que para determinadas conexões é muito importante, 

mas que para o caso de mídias contínuas como áudio e vídeo pode ser 

menos importante. O TCP é um protocolo de transferência confiável dos 

dados, contando com recursos de detecção de erro, retransmissões, 

reconhecimentos cumulativos, temporizadores, campos de cabeçalho para 

números de seqüência e de reconhecimento. A ampla adoção do TCP ocorre 

pela facilidade de utilização e pelo bom funcionamento para qualquer tipo de 

fluxo de dados, quando não há congestionamento de rede e perda de 

pacotes.  

 

UDP - O UDP (User Datagram Protocol) é um protoloco de transporte não 

orientado à conexão. É simples, básico, faz tão pouco quanto um protocolo 

de transporte pode fazer e é definido pela RFC 768. O UDP basicamente 

adiciona campos de portas no cabeçalho para o serviço de 

multiplexação/demultiplexação. Estas características podem ser de grande 

vantagem para determinadas aplicações pelos seguintes motivos: não há 

estabelecimento de conexões, não há estados de conexões e há uma pequena 

sobrecarga de pacotes. Isto pode ser visto como vantagem em alguns casos, 

como por exemplo: transferência de fluxos de áudio e vídeo, DNS e outras 

aplicações que não necessitam da garantia de entrega. Pode ser visto como 

desvantagem para casos onde a orientação à conexão é necessária ou casos 

onde esse tipo de protocolo é bloqueado por firewalls. 

 

RTP – O RTP (Real Time Protocol) é um protocolo do nível de aplicação, 

definido pela RFC 1889 e é um padrão para transferência de áudio e vídeo 

via Internet. O RTP comumente roda sobre UDP e normalmente possui um 

cabeçalho de 12 bytes. É muito utilizado em conjunto com padrões de 

telefonia por Internet. Deve-se enfatizar que o RTP não fornece mecanismos 

de garantia de entrega. Os dados do cabeçalho RTP são transparentes para 
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os roteadores, são como os datagramas, este protocolo é utilizado em 

conjunto com o RTCP, um protocolo de controle que pode ser utilizado para 

as aplicações para possíveis melhorias nas transmissões e recepções dos 

fluxos. 

Na maioria das vezes dados de áudio e vídeo são transmitidos usando 

protocolos RTP/RTCP, permitindo assim atingir baixo delay devido a não 

garantia de entrega. O RTP é bastante utilizado para fluxos de áudio e vídeo 

por não despender muito tempo na adição e correspondente retirada de 

cabeçalhos. Deste modo, permite a entrega de quadros ou pacotes mesmo 

que alguns deles não sejam entregues durante as transmissões. Um dos 

pontos negativos é que pode não ser possível utilizá-lo em algumas 

configurações de redes com NAT, como observado por alguns autores 

(Comer, 2000) (Wang et al., 2004) (Eppinger, 2005) (Guha et al., 2007) (Bulut 

et al., 2002). 

 Em alguns casos os dados de áudio e vídeo são transmitidos via TCP, 

principalmente para resolver problemas relativos ao uso de NAT e porque, 

hoje em dia, grande parte dos dados é transmitida via TCP (Wang et al., 

2004) (Eppinger, 2005). 

 A transmissão de áudio e vídeo via TCP encontra problemas quando a 

rede enfrenta congestionamento ou perda de pacotes, porém em redes de 

alta velocidade este problema nem sempre existe (Lobato et al., 2007), 

(Muller 1998) e (De-jen et al. 1998). Nestes casos, pode-se considerar que os 

problemas de congestionamento serão de ordem menor, sendo assim o 

protocolo TCP pode ser utilizado para transmissão de fluxos de áudio e 

vídeo. 

Segundo Wang et al. (2004) e Eppinger (2005), há conexões comerciais 

que utilizam protocolo TCP para streams. Segundo Bulut et al. (2002) e 

Ganjam & Zhang (2004), no pior caso, ou seja, diante de tais dificuldades 

para estabelecimento de conexão e presença de NAT/Firewall, os fluxos de 

áudio e vídeo devem utilizar o protocolo TCP. 

 Devido às vantagens e às desvantagens dos protocolos citados 

anteriormente, a arquitetura selecionada para a realização do trabalho 

contempla os dois protocolos, TCP e RTP. 
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2.7 Network Address Translation 

Network Address Translation (NAT) (Tradução de Endereços de Internet) faz 

uma separação entre as máquinas de uma rede interna e máquinas da 

Internet com endereços IPs reais. Em uma rede com NAT, as máquinas 

possuem endereços IPs falsos que apenas são reconhecidos pela rede interna 

e não pela rede externa. As máquinas da rede interna tomam endereços e 

portas emprestadas do serviço de NAT por um período de tempo para fazer 

acesso às máquinas e serviços externos, porém as máquinas externas não 

possuem acesso direto às máquinas internas (Comer, 2000). 

 NAT pode ser uma solução para alguns problemas, mas pode gerar 

outros. É considerada solução do ponto de vista da economia de endereços 

IPs e também do ponto de vista da segurança. Por outro lado, a utilização de 

NAT pode ser um problema em relação à conectividade de diferentes 

computadores, pois pode ser impossível realizar uma conexão direta a 

máquinas externas sem necessitar de nenhum tipo de configuração na rede 

(Iana, 2002). 

O uso de técnicas de tradução de endereço como uma alternativa à 

falta de endereços ou como uma comodidade nas mudanças de provedores 

de serviço, por exemplo, afeta o funcionamento correto daquelas aplicações 

que não seguem o modelo cliente/servidor, como é o caso de aplicações 

ponto-a-ponto. Este problema é ilustrado na Figura 2, que representa o que 

pode acontecer durante a transmissão de fluxos de dados entre duas 

instâncias de uma aplicação, quando cada instância é executada em uma 

máquina de uma rede local diferente, e as duas redes usam NAT. Neste 

cenário (Figura 2), não há uma forma simples de permitir que qualquer uma 

das duas instâncias, A ou B, inicie a comunicação com a outra instância, 

pois nem A nem B tem como endereçar pacotes diretamente uma à outra. A 

nuvem apresentada na Figura 2 ilustra a dificuldade desta localização 

quando os computadores estão localizados em redes diferentes, e ocorre a 

presença de NAT entre eles. Neste caso, o Computador A (localizado em uma 

das redes) não tem como endereçar pacotes diretamente ao Computador B 
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B 

A 

(localizado na outra rede), pois as duas redes implementam NAT e os 

computadores A e B não possuem endereços IPs reais. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Configuração de rede usando NAT (Lobato et al., 2007) 

 

NAT atua como um divisor entre a Internet com IPs reais e a rede interna, 

sendo que todas as conexões da rede passam pela máquina que conecta e 

controla o acesso correspondente. Os endereços e as conexões solicitados 

por uma máquina de IP falso são traduzidos e encaminhados à Internet com 

uma máquina com IP real; a resposta é entregue à máquina que roda o 

serviço de tradução, a qual realiza a tradução de forma reversa e entrega os 

dados solicitados para a máquina que está dentro da rede com NAT. 

 

2.7.1 Os tipos de NAT 

Os diferentes tipos de NAT em relação à permissão de conexão são Full Cone 

NAT, Restrict Cone, Port Restrict Cone, Symmetric. 

 

Full Cone NAT - Este é o tipo mais simples e por isso está sujeito a ataques 

de varredura de portas, ou seja, qualquer computador pode enviar dados 

para as portas que estão abertas que os dados serão entregues ao 

computador interno na rede. 

 

Restrict Cone - Só entrega pacotes para a rede interna se os pacotes 

recebidos no NAT tiverem como destino a porta da máquina interna. 
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Port Restrict Cone - Parecido com o Restrict Cone, porém só transfere os 

pacotes de resposta se houver algum pacote enviado para o endereço e a 

porta da máquina que está enviando pacotes. 

 

Symmetric - Toda requisição interna é mapeada em um endereço IP e porta, 

podendo receber dados apenas das máquinas na qual a conexão foi 

solicitada. 

 

2.7.2 Alternativas de Comunicação Através de NAT 

Abaixo serão apresentadas algumas técnicas existentes para estabelecimento 

de conexões através de redes que têm NAT/Firewall. Algumas das 

alternativas apresentadas foram utilizadas para a elaboração do trabalho e 

implementação da arquitetura. 

 

Técnicas de Túnel - Consistem em utilizar um servidor antes e um servidor 

depois do NAT/Firewall. A técnica faz uso do canal de comunicação existente 

entre servidores externos e internos para trafegar os dados desejados dentro 

deste túnel. O túnel empacota os dados que entram no canal e 

desempacotam no momento que saem deste canal, desta maneira os fluxos 

UDP são trafegados dentro de uma conexão TCP, permitindo assim a 

passagem de dados para algumas configurações de NAT/Firewall. Isto ocorre 

nos casos onde algumas conexões TCP são permitidas e as conexões UDPs 

não (Guha et al., 2007) e (Srisuresh et al., 2008). 

 

Técnicas de Reflexão - Utilizam um servidor o qual todos têm acesso. Este 

servidor recebe fluxos de um lado e transfere para outro lado. Este tipo de 

refletor funciona porque os participantes necessitam se autenticar neste 

servidor-refletor para criar canais de comunicação que serão aproveitados 

para a transferência dos fluxos (Guha et al., 2007) e (Srisuresh et al., 2008). 

 

Outras técnicas - Consistem na combinação de protocolos STUN, SIP, ICE, 

Hole Punching e modificações de protocolos como mostram os trabalhos de 
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(Guha, 2004) e (Ford et al., 2005). Estas técnicas tentam, através de outras 

conexões, identificar que tipo de ambiente e que tipo de NAT/Firewall está 

sendo utilizado em ambos os clientes. Também são utilizadas não só como 

meio de pesquisa do ambiente de rede, mas tentam fazer com que as 

conexões se estabeleçam entre os clientes dentro de NAT, com intuito de 

usar os protocolos RTP/UDP para os recursos de áudio e vídeo. A grande 

vantagem de usar algumas dessas técnicas ou combiná-las é que elas não 

adicionam cabeçalhos desnecessariamente, não exigem recursos 

computacionais de roteamento de pacotes e estão menos suscetíveis a 

ataques em seus servidores intermediários. Porém, a grande desvantagem é 

que não funcionam para todos os tipos de NAT/Firewall (Ford et al., 2005), 

fazendo com que, nos piores casos, todo o fluxo de dados seja trafegado 

utilizando protocolo TCP e/ou utilizando técnicas de túnel e reflexão (Bulut 

et al., 2002) (Ganjam & Zhang, 2004) e (Srisuresh et al., 2008). 

 

2.8 Arquiteturas para Transmissão de Áudio e Vídeo 

Nesta seção são apresentadas algumas arquiteturas e implementações 

similares à arquitetura e à implementação elaborada, assim como as linhas 

de pesquisas e tecnologias mais comuns. As arquiteturas e tecnologias 

serviram de base para análise, comparação e principalmente investigação de 

soluções para problemas comuns. 

 

2.8.1 Arquitetura Narada 

Algumas arquiteturas que propõem a solução de conectividade para redes 

que implementam NAT são do tipo Publish/Subscribe, normalmente estas 

arquiteturas utilizam um “broker” para fazer a transferência dos dados entre 

os clientes. No caso da arquitetura Narada, ilustrada na Figura 3 (Bulut et 

al., 2002), é utilizado um servidor JMS que faz o recebimento e entrega das 

mensagens entre os clientes (elemento Narada Listener na Figura 3). Sendo 

assim, o JMS transmite os dados para qualquer tipo de cliente, dentro ou 

fora de NAT.  
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Como um dos objetivos desta arquitetura também é a transmissão de 

fluxos de áudio e vídeo, o JMS é utilizado para transmitir os fluxos de áudio 

e vídeo do mesmo modo que transmite mensagem, portanto tudo passa pelo 

JMS. A Figura 3 representa a arquitetura Narada com todos os módulos 

necessários para realizar a comunicação de dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Narada e Serviço Web de áudio e vídeo. (Bulut et al., 2002) 

 

Outro objetivo do projeto da arquitetura Narada foi realizar a 

integração do JMF API com o JMS, fazendo com que os dados e os fluxos de 

áudio e vídeo fossem transmitidos para realização de unicast e multicast. A 

idéia é realizar as transferências dos fluxos áudio e vídeo através do 

protocolo RTP/UDP, porém nos casos que não são possíveis devido à 

configuração da rede, utiliza-se TCP, sendo este o protocolo comumente 

utilizado pelo JMS para troca de mensagens entre os clientes. 

A arquitetura Narada também tem o objetivo de ser escalável e possuir 

baixo delay (comparado ao JMF) de transmissão de áudio e vídeo, chegando 

assim no resultado de alguns milissegundos mais lento, porém mesmo assim 

é possível a utilização de recursos de áudio e vídeo integrados com o JMS.   

 

2.8.2 Arquitetura IDL 

A arquitetura IDL (Kamolphiwong et al., 2002) executa a transmissão de 

todos os dados via um broker particular, permitindo a transferência de vários 
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tipos de dados e a realização de multicast para áudio e vídeo, dados de 

Whiteboard e outras aplicações. Todos os dados utilizam protocolo TCP 

quando necessário, permitindo assim a resolução para os problemas de 

NAT/Firewall, porém o foco é transmitir via RTP/UDP sempre que possível. 

Esta tecnologia foi construída em camadas e permite a adição de novas 

ferramentas por este sistema de comunicação. A Figura 4 apresenta a 

modularidade da arquitetura, assim como a utilização do framework JMF e 

os protocolos de comunicação permitidos. 

 

 

Figura 4: Camadas da Arquitetura IDL. (Kamolphiwong, 2002) 

 

A IDL é genérica e sua implementação é em JAVA, voltada 

basicamente para o ensino à distância, construída sem a utilização de JMS, 

porém utilizando a tecnologia JINI20, que permite criar ferramentas e 

arquiteturas com o objetivo de ser escalável e outras vantagens. 

 

2.8.3 Arquitetura Real-Time E-learning 

No trabalho de Guerri et al. (2002) é realizada a implementação de uma 

arquitetura que faz uso das tecnologias do JMF, Windows Media Player e 

sistemas de comunicação centralizada. Também é voltada para o ensino à 

                                                           
20

 Jini Network Technology, disponível em: http://www.sun.com/software/jini/. Último acesso dia 24 de Maio de 

2008. 



26 

distância, juntamente com a integração de outras ferramentas e tem como 

meio de rede, um satélite, podendo assim explorar a rede de alta velocidade.  

 A arquitetura também utiliza a linguagem de programação Java e o 

framework JMF integrado com o Windows Media Player, porém alguns 

pontos da arquitetura e implementação não são em Java. A Figura 5 mostra 

uma representação geral da arquitetura, assim como o propósito e a 

conexão, mostrando a possibilidade de comunicação entre um professor e 

várias salas de aula remotas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Sistema Real Time E-Learning. (Guerri et al., 2002) 

 

2.8.4 TIDIA-Ae Media Framework 

Para captura e apresentação dos fluxos de áudio e vídeo foi utilizada a 

ferramenta JMF por sua disponibilidade, ser em Java, ser multiplataforma, 

por permitir a mudança e seleção de diferentes níveis de compactação, 

qualidade e captura, além de permitir transferências com atrasos menores 

que 100 ms dependendo da rede.  

 Algumas justificativas para a escolha deste framework encontram-se 

no bom resultado obtido com pesquisas realizadas no projeto Tidia-Ae, 

relatadas nos trabalhos de Capobianco et al., (2005), Barbosa, (2005), 

Lobato et al, (2006) e Lobato et al., (2007). O resultado mais significativo é 

que o JMF não introduz atrasos maiores que 40 ms para captura e 

apresentação dos dados.  
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O TIDIA Media Framework (TMF) (Barbosa, 2005) e (Lobato et al, 2006) 

é uma adaptação do JMF com adição de controle para o funcionamento de 

transferência de dados entre clientes de forma direta. O TMF faz uso do JMF 

(captura e apresentação) e linguagem Java (transmissão e manipulação dos 

dados), utilizando-os como ferramenta na transferência de streams entre 

aplicações do projeto TIDIA-Ae, utilizado na primeira versão do Comunicador 

Instantâneo e na realização de experimentos remotos (Capobianco et al., 

2005).  

 O funcionamento do TMF é simples se comparado às arquiteturas 

apresentadas no trabalho, porém foi o primeiro protótipo implementado pelo 

autor, o qual permite a transmissão de áudio e vídeo entre participantes 

dentro da mesma rede sem a presença de NAT. 

 

2.8.5 Arquitetura STARCAST 

O trabalho de Tsuchiya et al. (2006) utiliza servidores separados em camada 

de dados e controle para a transferência entre pontos distintos na Internet, 

também faz uso de sistemas de adaptação para transferência de dados em 

redes com presença de NAT/Firewall e para IPV6, além das tecnologias Java 

e JXTA para comunicação P2P.  

A seleção dos componentes intermediários é realizada através de 

algumas métricas como, por exemplo, carga do processador, tempo de 

inicialização e número de conexões. Para a transmissão dos fluxos a 

arquitetura utiliza tanto TCP quanto UDP. A Figura 6 demonstra a 

localização dos clientes (Peer 1 e 2) que desejam participar de troca de 

informações, assim como os componentes de reflexão (JXTA relay) e os 

fluxos de dados e controle. 
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Figura 6: Arquitetura Starcast (Tsuchiya et al., 2006). 

 

2.8.6 Comparação entre as Arquiteturas 

A Tabela 1 sumariza uma comparação entre as arquiteturas apresentadas, 

no que tange requisitos importantes para transmissão de áudio e vídeo em 

redes de alta velocidade. 

Tabela 1: Requisitos e comparativos entre as arquiteturas 

 Narada  IDL 
 

RealTime  
E-learning 

StarCast 

Compatível com JMF     

Modular     

Somente em JAVA   X  

Suporta NAT/Firewall      

Conectividade entre Ipv6 e 

Ipv4 

X X X  

Orientação a Canais  X X  

Permite Vídeo UDP(RTP)     

*Escalável   X  

Camadas X  X  

Broker (Mensagens de 

controle separadas dos dados 
multimídia) 

X X X  

 
*Escalável: Depende do nível de escalabilidade, é importante realizar testes 
de escalabilidade com intuito de verificar o quanto cada servidor pode 

suportar sem comprometer a qualidade (Bulut et al., 2002) e 
(Kamolphiwong, 2002). 
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As implementações das arquiteturas Narada (Bulut et al., 2002), IDL 

(Kamolphiwong et al., 2002) e RealTime E-learning (Guerri et al., 2002), 

citadas neste capítulo, atendem a muitas das características e requisitos 

desejados no ambiente TIDIA-Ae, entretanto alguns requisitos necessários 

não são suportados. Dentre as características desejadas destacam-se 

compatibilidade com o JMF API, modularidade, habilidade para 

comunicação em ambientes com NAT e a utilização de fluxos de áudio e 

vídeo com protocolo UDP. Além destes, outro requisito de fundamental 

importância para o ambiente TIDIA-Ae é a separação do broker de 

comunicação da transmissão dos fluxos. A idéia geral da solução proposta 

no trabalho é atender os requisitos do ambiente TIDIA, permitindo 

integração com outras ferramentas na forma de componente.  

Devido aos bons resultados obtidos durante o projeto Tidia-Ae com a 

arquitetura TMF, optou-se pela implementação de uma nova arquitetura 

aproveitando as boas características e objetivando novas funcionalidades no 

intuito de torná-la uma arquitetura que pudesse superar as arquiteturas 

citadas, surgindo assim a arquitetura S-MOJOHON. 

2.9 Considerações Finais 

Neste capítulo foram abordados alguns tópicos importantes para o 

entendimento do trabalho reportado nesta dissertação, como, por exemplo, 

fluxos de áudio e vídeo, tipos de protocolos de comunicação, plataformas de 

comunicação, métricas de avaliações e conceitos de NAT. Os tópicos foram 

abordados para permitir a avaliação de opções. O próximo detalha a 

arquitetura S-MOJOHON e suas extensões, realizadas no contexto desta 

dissertação. 
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3.  EXTENSÃO DA ARQUITETURA S-

MOJOHON 

3.1 Considerações Iniciais 

Este capítulo detalha a arquitetura S-MOJOHON, sua primeira 

implementação e os resultados obtidos a partir da mesma, sendo uma 

contribuição importante do autor, incluindo parte do projeto da arquitetura, 

implementações de todos os módulos e avaliação da arquitetura. 

 

3.1.1 Trabalhos relacionados - S-MOJOHON 
 

Sistemas Autônomos 

Inicialmente é necessário o esclarecimento do significado de Sistemas 

Autônomos, sendo este a base de informações da ontologia do S-MOJOHON. 

A arquitetura de roteamento de pacotes IP de uma rede como a Internet 

geralmente está dividida em uma hierarquia de dois níveis (Huston, 2006), 

sendo que o ambiente de rede é dividido em domínios e cada domínio possui 

seu ambiente de roteamento interno.  

Os protocolos de roteamento utilizados são de responsabilidade do 

administrador do domínio em questão. O segundo nível de roteamento é 

entre os domínios e descreve a maneira como estão conectados entre si. 

Cada um desses domínios é conhecido por Sistema Autônomo (SA ou AS do 

inglês autonomous system) e pode ser visualizado como uma coleção de redes 

IP e roteadores, todos sob controle de uma ou mais entidades que 

apresentam para a Internet uma determinada política de roteamento. Cada 

SA possui um identificador único e público, conhecido como ASN (AS 

number). A Figura 7 representa os ASs, os clientes que desejam se 

comunicar (H1 e H2), o fluxo de dados e os diferentes algoritmos de 

roteamento estabelecido entre eles. 
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Figura 7: Exemplo de representação em forma de grafo dos ASs e os 

diferentes algoritmos de roteamento (Lobato et al., 2007a). 

 

Representação do conhecimento 

Têm sido reportadas na literatura ações no sentido de utilizar informações 

semânticas para o gerenciamento de redes, como por exemplo, situação de 

roteadores e comutadores. Em Hama et al., (2006), usa-se RDF para criar a 

Network Description Language (NDL), capaz de descrever a topologia de uma 

rede, mas não há uma ontologia associada. Outros como Dabek et al., 

(2004), Gummadi et al. (2002) e Sharma et al. (2006) estão focados na 

identificação exata do valor de latência. Para implementação em questão 

obter latência exata não é extremamente importante, já que com o número 

de saltos entre os ASs consegue-se uma relação direta em relação à latência 

(Li & Sollins, 2004) e (Obrackza & Silva, 2000). Com os pontos necessários 

pode-se selecionar então o componente mais próximo do cliente utilizando 

informações e regras. A Figura 8 representa o modelo de dados que foi 

representado em formato RDF. Mostra também as relações entre os objetos e 

suas propriedades, sendo esta uma representação gráfica da ontologia que 

descreve os ASs, os componentes de reflexão, as relações de vizinhança entre 

eles e as suas propriedades. 
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Figura 8: Representação gráfica da ontologia que descreve os ASs (Lobato 

et al., 2007a). 

3.2 Arquitetura S-MOJOHON 

Os objetivos e funcionamento da arquitetura S-MOJOHON (Lobato et al., 

2007) são: modularidade, uso de Java, compatibilidade com JMF e 

principalmente habilidade para superar NAT. Esses requisitos são 

justificados a seguir. 

 

Abstração para o usuário: A arquitetura necessita ser abstrata em relação 

ao meio de rede em que está sendo usado, deve poder descobrir qual rede 

está sendo utilizada e se auto-adaptar para o funcionamento da mesma.  

 

Modularidade: A arquitetura deve ser modular, com o intuito de facilitar não 

só o desenvolvimento, mas também facilitar a criação, modificação, 

adaptação e adição de novos módulos, métodos e funções. 
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Uso de JAVA: Deve ser toda desenvolvida em JAVA, pois segue o padrão dos 

projetos de pesquisa do TIDIA e contempla todos as vantagens e 

desvantagens da plataforma JAVA. 

 

Compatível com JMF: Deve ser compatível com JMF, pois é um dos 

frameworks usados em projetos do TIDIA e outras arquiteturas. Assim é 

possível aproveitar ferramentas que já utilizam este framework, fazendo 

assim reuso dos códigos.  

 

Habilidade para superar NAT: Deve possuir maneiras de superar NAT e 

Firewalls, fazendo com que os fluxos de áudio e vídeo sejam transmitidos e 

recebidos. 

 

A Figura 9 apresenta os módulos que compõem a arquitetura S-

MOJOHON (Lobato et al., 2007): módulo de transmissão, módulo de 

reflexão, módulo de adaptação, módulo de monitoramento/configuração e 

módulo de recepção. Esta seção detalha cada um desses módulos.  

 

 

 

Figura 9: Módulos da arquitetura S-MOJOHON (Lobato et al., 2007). 
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Módulo de transmissão: Este módulo é responsável pela transmissão dos 

fluxos de áudio e vídeo, podendo fazer a transmissão sobre protocolos 

UDP/TCP e transmitir diretamente para um cliente ou para um refletor 

qualquer. O módulo de transmissão recebe informações sobre o local onde os 

fluxos devem ser enviados e também informações sobre o protocolo a ser 

usado. Este módulo é baseado no JMF (Java Media Framework) com devidas 

adaptações quando necessária a transmissão de pacotes através do 

protocolo TCP. 

 

Módulo de reflexão: Além de gerênciar fluxos entre os clientes, o módulo 

de reflexão deve entregar os fluxos da maneira exata na qual os clientes 

necessitam, fazendo com que o problema de conectividade NAT/Firewall seja 

resolvido caso necessário. Este módulo possui a configuração pré-definida de 

vários tipos de canais, combinando entre eles UDP, TCP e multicast, sendo 

estes os canais responsáveis pelo recebimento e entrega dos fluxos entre os 

participantes. Os canais de comunicação são a base do módulo de reflexão. 

Os canais são criados de acordo com a necessidade e a solicitação do 

usuário e/ou sistema. Os canais são constituídos basicamente de entrada e 

saída de dados. As entradas são responsáveis por receber os fluxos de um 

cliente e as saídas são responsáveis por entregar o fluxo a um ou mais 

clientes. Em relação à configuração, tem-se a combinação entre os 

protocolos UDP e TCP na entrada e saída, obtendo assim canais UDP/TCP, 

onde a entrada é UDP e a saída TCP respectivamente. Pode-se chegar então 

a 4 combinações, além das combinações para realização de multicast. Os 

canais podem ser construídos e utilizados de diferentes formas, desde de que 

sejam associados com o módulo de adaptação quando necessário. Podemos 

descrevê-los de uma forma mais simples como sendo um roteador de pacotes 

de áudio e vídeo entre diferentes portas e IPs. Os canais e combinações 

também permitem transferências de conjunto de bits (áudio, vídeo, 

mensagens, imagens, etc) de um transmissor para um receptor. 
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Módulo de Monitoramento e Configuração (broker): Este módulo tem a 

importância de monitorar o refletor através de métricas escolhidas pelo 

usuário. Estas métricas de monitoração são importantes para verificar não 

somente o número máximo de fluxos de áudio e vídeo suportado, mas 

também permitindo uma política de escolha de qual refletor vai ser 

escalonado para atender os clientes. Esta monitoração será feita a partir de 

monitores de softwares, pois são mais fáceis de implementar do que 

monitores de hardware. As métricas serão escolhidas futuramente, mas 

pretende-se avaliar jitter, atraso, consumo da largura de banda, entre outros. 

Além da monitoração este módulo é responsável pelo gerenciamento dos 

fluxos, ou seja, por abrir e fechar canais entre os clientes. O módulo de 

configuração identifica os participantes que desejam transmitir fluxos, o tipo 

de protocolo que será usado para a transmissão e recepção e deve gerenciar 

todos os fluxos. Além disso, o módulo deve ser capaz de fechar conexões que 

não estão sendo usadas, atualizar as conexões que estão ativas, e abrir 

canais de fluxos para os clientes que solicitarem. 

 

Módulo de Adaptação: Módulo que pode ou não ser utilizado, dependendo 

da maneira como a transmissão do broker para o receptor será feita. Quando 

a transmissão do broker para o módulo de recepção for através do protocolo 

TCP, faz-se necessária à adaptação do fluxo, ou seja, receber o fluxo TCP e 

entregar para o módulo de recepção o fluxo no formato UDP da mesma 

maneira em que foi transmitido, dessa forma obtem-se o desacoplamento 

dos módulos. 

 

Módulo de recepção: O módulo de recepção opera em conjunto com o de 

adaptação, se necessário, sendo responsável por receber os fluxos e 

apresentá-los ao usuário, podendo ser áudio ou vídeo.  Este módulo é 

também baseado no JMF, o que permite a reutilização de código e 

principalmente a captura e apresentação dos fluxos de dados sem 

acrescentar muito tempo no processamento de sinais, ou seja, a captura e 

apresentação é realizada no tempo máximo de 35 ms. 
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3.3 Etapas para estabelecimento de uma transmissão 

Configuração 

Nesta fase são feitas as configurações necessárias para a transmissão do 

fluxo de áudio e vídeo. Esta configuração envolve a escolha do tipo de canal 

desejado, podendo usar as várias combinações disponíveis na 

implementação. Esta fase também tem o intuito de identificar que tipo de 

ambiente de rede os clientes estão, definindo assim um melhor ajuste nos 

canais para uma transmissão de melhor qualidade. 

 Ainda na fase de configuração, os clientes se comunicam entre si e 

com o refletor para escolher e informar o tipo de canal que será utilizado na 

transmissão e onde os dados serão entregues para o cliente. Esta 

configuração é necessária para informar o cliente que vai receber o fluxo de 

dados e informar onde encontrá-lo. 

 Após a configuração dos canais desejados e a informação para os 

clientes sobre a localização dos fluxos, executa-se a transmissão dos dados.  

A Figura 10 mostra um exemplo do processo de transmissão e 

recepção de dados entre dois participantes. Os passos 1, 2 e 3 da Figura 10 

indicam a solicitação do módulo de transmissão para o módulo de 

monitoramento um refletor. Os passos 4, 5, 6 e 7 indicam a configuração de 

um módulo de reflexão pelo monitoramento e a disponibilização do módulo 

de reflexão para o módulo de transmissão. Nestas etapas ocorrem a seleção 

do refletor utilizando algum algoritmo. Os passos 8, 9 e 10 fazem parte da 

configuração do módulo de recepção, neste momento o módulo de reflexão 

recebe o endereço do refletor. Os passos 11, 12 e 13 indicam a transmissão 

dos dados do módulo de transmissão para o refletor e do refletor para a 

recepção, fechando assim a transferência de dados entre um cliente e outro, 

podendo ser um fluxo de áudio, vídeo ou outros dados. A partir da etapa 14 

inicia-se o processo de fechamento das conexões e parada de transmissão 

dos fluxos entre a transmissão e a recepção, onde são finalizados os módulos 

de adaptação, reflexão, transmissão e recepção. 

 

Transmissão 
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Nesta fase ocorre a transmissão dos fluxos de dados entre um cliente e 

outro, isto é realizado logo após as configurações, sendo assim é necessária 

a escolha do tipo de transmissão que será realizada, áudio ou vídeo. 

 Os dados capturados pelas câmeras de vídeo e microfones são 

adaptados, se necessário, para serem transmitidos até o servidor 

intermediário (refletor). Comumente poderá ser utilizada a transmissão dos 

dados via protocolo UDP sem nenhuma adaptação até o refletor, sendo que 

do refletor até o receptor dos dados, pode-se utilizar os recursos de 

adaptação se necessário. 

 

 

Figura 10: Algoritmo de configuração e transmissão. Figura adaptada de 

Lobato et al. (2007). 

 

Finalização 

Após o uso dos canais são necessárias as finalizações e os fechamentos dos 

mesmos. Para isto o sistema de troca de mensagens é utilizado para 

informar ao broker e ao refletor que a comunicação será interrompida, 

fazendo assim com que o refletor feche os canais e portas. Esta comunicação 
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também é feita para o cliente que estava recebendo os dados, para que ele 

feche a comunicação com o refletor. 

 Desta forma, as portas e sockets não utilizados são fechados, 

liberando recursos da máquina para que possam ser utilizados novamente 

pelo mesmo ou outros processos. 

 

Persistência 

Para a persistência de documentos RDF e para as inferências adotamos o 

arcabouço de Web Semântica Jena21. Populou-se a base de conhecimento 

com uma topologia de sistemas autônomos similar a Internet. Cada módulo 

de reflexão, ao se registrar junto a um módulo de monitoramento e 

configuração, é incluído também na base de conhecimento. Para selecionar o 

módulo de reflexão, o módulo de transmissão publica uma mensagem para 

um módulo de configuração no tópico de sinalização compartilhado. Estas 

mensagens contêm um objeto que inclui, entre outras informações, o 

endereço IP do módulo de transmissão e o tipo de canal que deve ser 

configurado. 

Assim que a mensagem chega ao módulo de configuração, o último 

identifica o Sistema Autônomo correspondente ao endereço IP do primeiro e, 

então, recupera a topologia, dessa forma, a topologia e as regras são, então, 

encaminhadas ao motor de inferência. 

 

Funcionamento e troca de informações entre os módulos 

Adicionando Web Semântica através de uma ontologia sobre ASs, surge 

então o S-MOJOHON. 

A ontologia criada no S-MOJOHON representa os sistemas autônomos, 

as localizações e tempos de funcionamento dos módulos de reflexão da 

arquitetura, além de estabelecer a distância entre ASs vizinhos. Desta 

maneira é possível localizar na forma de um grafo, os sistemas autônomos 

que possuem refletores e que são vizinhos dos sistemas autônomos nos 

quais os módulos de transmissão estão localizados. 

                                                           
21

 Jena. Disponível em: http://jena.sourceforge.net/. Último acesso dia 27 de fevereiro de 2008. 

http://jena.sourceforge.net/
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A representação da implementação S-MOJOHON que envolve ASs 

descritos na linguagem RDF e OWL nos leva às Figuras 7 e 8, onde são 

apresentados os nós e arcos, em formas de grafo. Os nós representam 

recursos e os arcos representam propriedades ou relações descrevendo 

recursos. 

A representação do S-MOJOHON é apresentada pela Figura 11, onde 

existe um módulo de configuração responsável por acessar a base de 

conhecimento, obter a topologia da rede, inferir na base de sistemas 

autônomos utilizando regras e fornecer ao transmissor o melhor refletor, 

baseado nas regras.  

Periodicamente o módulo de monitoramento testa cada refletor sob sua 

responsabilidade para obter suas localizações, verificar se está operacional, e 

coletar as métricas (passo 1 na Figura 11). 

Toda vez que o módulo de monitoramento detecta uma mudança de 

estado de um refletor, ele atualiza a informação armazenada no repositório 

de conhecimento, criando um novo documento RDF (passo 3 na Figura 11) 

baseado na ontologia adequada (passo 2 na Figura 11). Este documento RDF 

é armazenado no repositório de conhecimento por um módulo de 

persistência de RDF (passo 4 Figura 11).  

Sempre que um módulo de transmissão necessita configurar um ponto 

de reflexão, ele encaminha os requisitos desse refletor para o módulo de 

configuração (passo 5 Figura 11). O módulo de configuração obtém a 

informação armazenada no repositório de conhecimento através do módulo 

de persistência de RDF (passo 6 Figura 11). No exemplo da Figura 11, esse 

conhecimento é a topologia de sistemas autônomos e a localização dos 

refletores nesses sistemas autônomos (passo 7 Figura 11). 

Com base no documento RDF obtido no passo 7, um motor de 

inferência produz outro documento RDF (passo 9) de acordo com as regras 

(passo 8) impostas pelos requisitos do passo 5. Novamente no exemplo da 

Figura 11, o documento resultante no passo 9 contém os refletores que 

satisfazem às restrições impostas pela aplicação. O documento RDF do 

passo 9 é processado pelo módulo de configuração, que obtém o endereço do 

refletor, o configura e encaminha o mapeamento dos canais para o módulo 
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de transmissão (passo 10). De posse desse mapeamento, o módulo de 

transmissão pode iniciar a comunicação, como descrito em (Lobato et al., 

2007). 

 

 

Figura 11: Módulos da arquitetura S-MOJOHON (Lobato et al., 2007a). 

 

3.4 Implementação do sistema de comunicação 

O serviço de comunicação é do tipo publish/subscribe, centralizado e 

implementado no projeto TIDIA-Ae fase I, o que permite testá-lo para 

aplicações para transmissão de áudio e vídeo. Algumas implementações 

deste serviço podem ser encontradas em (Pimentel et al., 2005) e (Lobato et 

al., 2006), e um serviço similar, com bons resultados, é encontrado em Bulut 

et al. (2002). 

A comunicação entre módulos é feita através do serviço de 

comunicação desenvolvido durante o projeto TIDIA-Ae fase I publicado em 

Pimentel et al. (2005). Este serviço de comunicação permite que os clientes 

troquem mensagens com o refletor e com outro módulos que o 

implementam. Todo o sistema de comunicação é baseado no JMS, do tipo 

publisher/subscriber, sendo assim os clientes (alguns módulos) se inscrevem 

nos tópicos com diferentes identificadores e trocam dados entre si. O sistema 

permite que os clientes configurem o refletor para abrir e fechar canais para 

transferência de fluxos, sendo que o monitor é apenas um participante do 

tópico e obedece a uma política para responder ou não as mensagens. 



41 

A implementação do barramento publisher/subscriber é provido pelo 

JBossMQ, uma implementação do Java Message Service (JMS22) que faz 

parte do servidor de aplicações JBoss 4.0. A adoção do JBossMQ pode ser 

justificada pelo fato de haver disponível um arcabouço de aplicação que 

especializa as classes de JBoss e facilita o desenvolvimento de aplicações 

que precisam de comunicação publisher/subscriber tornando JBossMQ uma 

ferramenta ideal para a prototipação rápida de aplicativos que precisam 

desse modelo de comunicação. 

 É importante deixar claro que o sistema de comunicação é 

independente do monitor e dos clientes que desejam transmitir fluxos. Este 

sistema está sendo utilizado por ser livre, por ser do projeto TIDIA e por ter 

um bom funcionamento no ambiente da Internet, mas nada impede que 

possa ser trocado por qualquer outro sistema de comunicação.  

 As mensagens trocadas são através de objetos, onde tais objetos 

possuem características como IP do refletor, IP do cliente, porta de 

recebimento do fluxo do refletor (entrada), porta de transmissão do fluxo 

(saída) para outro cliente, identificador do fluxo e outros campos. 

 

3.5 Implementação de Captura e Apresentação 

JMF API (Java Media FrameWork) é um framework Java que permite 

captura, manipulação e apresentação de recursos de áudio e vídeo. É 

independente de plataforma, pois funciona sobre a máquina virtual Java e 

permite a compactação de dados também. Essa tecnologia está sendo usada 

pelas arquiteturas de Tulu et al. (2003), Guerri et al. (2002), Bulut et al. 

(2002), Lobato et al. (2007), Lobato et al. (2006), Capobianco et al. (2005) e 

Barbosa, (2005).  

JMF possui uma vasta API na qual se pode implementar e modificar 

exemplos e códigos de acordo com a necessidade do usuário. Este framework 

possui também uma ferramenta (JMSTudio) para mostrar o que o JMF pode 

                                                           
22

 Java Message Service. Disponível em: http://java.sun.com/products/jms/. Último acesso dia 27 de 

fevereiro de 2008. 

 

http://java.sun.com/products/jms/
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fazer. Como padrão transmite os fluxos de áudio e vídeo via RTP/UDP para 

os clientes. Possui também vários tipos de exemplos, para player, gravação, 

transmissão, recebimento e clonagem de recursos. 

O framework JMF está sendo usado em transmissões de vídeo, áudio, 

vídeo-conferências, programas P2P e em muitas outras aplicações. É uma 

tecnologia robusta, com código fonte aberto, possui boa documentação e 

permite várias modificações. A Figura 12 mostra o JMF, suas características, 

etapas de processamento e as suas funcionalidades gerais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: JMF API.  (JMF picture23) 

 

O interessante desse framework é que pode facilitar o desenvolvimento 

e/ou a utilização de recursos audiovisuais. Isto ocorre, pois existem alguns 

exemplos de softwares disponíveis no próprio site que podem ser utilizados 

para o desenvolvimento rápido de aplicações e protótipos. 

 

3.6 Implementação da arquitetura S-MOJOHON 

O trabalho reportado nesta dissertação inclui a investigação de alternativas 

para implementação de uma arquitetura que permita trafegar fluxos de 

áudio e vídeo via Internet, em Internet de alta velocidade. A implementação 

da arquitetura possui vantagens do Skype e do MSN, em termos de 

                                                           
23 JMF Picture, Disponível em: http://sdlc-esd.sun.com/ESD4/JSCDL/jmf/2.0/jmf2_0-

guide.pdf?AuthParam=1169642674_bf3a77d2351e011be7560462e78459c3&TUrl=an1npDpbKod7kSYrROhE

NTonIeQ4W0D1Lc4nXz+pGFFranixdCdgxDTPbW4=&TicketId=dlh/PAJGM+A8+w==&GroupName=SDLC

&BHost=sdlc5g.sun.com&FilePath=/ESD4/JSCDL/jmf/2.0/jmf2_0-guide.pdf&File=jmf2_0-guide.pdf Último 

acesso em: 28/02/2007 

http://sdlc-esd.sun.com/ESD4/JSCDL/jmf/2.0/jmf2_0-guide.pdf?AuthParam=1169642674_bf3a77d2351e011be7560462e78459c3&TUrl=an1npDpbKod7kSYrROhENTonIeQ4W0D1Lc4nXz+pGFFranixdCdgxDTPbW4=&TicketId=dlh/PAJGM+A8+w==&GroupName=SDLC&BHost=sdlc5g.sun.com&Fi%20
http://sdlc-esd.sun.com/ESD4/JSCDL/jmf/2.0/jmf2_0-guide.pdf?AuthParam=1169642674_bf3a77d2351e011be7560462e78459c3&TUrl=an1npDpbKod7kSYrROhENTonIeQ4W0D1Lc4nXz+pGFFranixdCdgxDTPbW4=&TicketId=dlh/PAJGM+A8+w==&GroupName=SDLC&BHost=sdlc5g.sun.com&Fi%20
http://sdlc-esd.sun.com/ESD4/JSCDL/jmf/2.0/jmf2_0-guide.pdf?AuthParam=1169642674_bf3a77d2351e011be7560462e78459c3&TUrl=an1npDpbKod7kSYrROhENTonIeQ4W0D1Lc4nXz+pGFFranixdCdgxDTPbW4=&TicketId=dlh/PAJGM+A8+w==&GroupName=SDLC&BHost=sdlc5g.sun.com&Fi%20
http://sdlc-esd.sun.com/ESD4/JSCDL/jmf/2.0/jmf2_0-guide.pdf?AuthParam=1169642674_bf3a77d2351e011be7560462e78459c3&TUrl=an1npDpbKod7kSYrROhENTonIeQ4W0D1Lc4nXz+pGFFranixdCdgxDTPbW4=&TicketId=dlh/PAJGM+A8+w==&GroupName=SDLC&BHost=sdlc5g.sun.com&Fi%20
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atravessar e receber fluxos através de NAT, além de possuir baixa latência 

(comparável à latência do JMF API) na transmissão de áudio e vídeo. 

O conjunto de componentes foi implementado em Java para futura 

utilização dos laboratórios remotos WebLabs e clientes TIDIA-Ae. 

A implementação contempla itens descritos na Tabela 1, está de 

acordo com os requisitos do ambiente TIDIA-Ae e com as características da 

arquitetura S-MOJOHON. Vantagens e desvantagens são: 

 Vantagens: além de velocidade e qualidade compatíveis (próximas) ao 

JMF, está em camadas, em módulos, 100% desenvolvida em Java e 

compatível com TIDIA-Ae. 

 Desvantagens: dependência de servidores (brokers) entre os 

participantes e a não comunicação com telefones e celulares.  

 
3.6.1 Algoritmos de Seleção de Componentes (Refletores) 

 

Algoritmo Paralelo 

O Algoritmo Paralelo é uma implementação simples, porém eficiente em 

relação à seleção de componentes intermediários, pode-se dizer eficiente 

quando se trata da métrica de obtenção do servidor mais disponível para 

atender ao serviço.  O algoritmo de seleção de servidores paralelo funciona 

da seguinte maneira, primeiro envia-se mensagem de requisão de servidores 

a todos os servidores registrados nos canais do serviço de comunicação, 

após isso os servidores irão responder à mensagem com intuito de atender à 

requisição, para finalizar, o requisitante executa o serviço no servidor que 

responder mais rápido.  

Para simplificar pode-se fazer uma analogia com um patrão 

requisitando ajuda de funcionários para realizar uma determinada tarefa, 

por exemplo, imagine que o patrão necessita de um funcionário pra entregar 

um conjunto de informações para dois setores distintos dentro da empresa 

no menor tempo possível. Para o patrão realizar a seleção do melhor 

funcionário pra realizar a tarefa descrita anteriormente, ele pode utilizar 

qualquer tipo de métrica ou usar o Algoritmo Paralelo. Usando o algoritmo 

paralelo o patrão se dirige até a sala onde estão todos os funcionários 
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trabalhando e a disposição ao mesmo tempo e espalha a mensagem de 

requisição na sala, realizando isso em difusão, ou seja, solicita a todos os 

funcionários que realizem determinada tarefa. Após este momento no qual 

todos os funcionários receberam a mensagem, alguns deles irão se 

prontificar a atender o patrão. Os funcionários que se prontificaram é porque 

escutaram à requisição do patrão mais rápido do que os outros funcionários, 

ou porque são os funcionários que estão menos ocupados em relação aos 

outros. Sendo assim, o funcionário que responder à requisição do patrão 

primeiro é o funcionário que está mais perto ou menos ocupado, ou seja, é o 

melhor funcionário pra executar a tarefa no menor tempo possível. 

 

Algoritmo baseado em regras 

No sentido de investigar alternativas para implementação da arquitetura, 

foram explorados conceitos da Web Semântica. As principais alterações 

realizadas na arquitetura encontram-se nos módulos de monitoramento e 

configuração, além da adição de novos módulos, o de persistência, 

repositório e de inferência. As transferências de dados também sofreram 

alterações, pois há a necessidade de consultas sobre topologia, informações 

em RDF e ontologia. Para esse tipo de algoritmo faz-se necessário o uso de 

ontologia e regras.  As regras devem garantir em nossa prova de conceito que 

o refletor selecionado para um determinado fluxo seja (1) o mais próximo do 

módulo de transmissão, e; (2) no caso de haver mais de um refletor na 

mesma distância, o que esteja a mais tempo operando sem falhas. 

A regra a seguir, por exemplo, seleciona o refletor no caso mais 

simples, quando dois ASs são equivalentes. Se sistemas autônomos, A e C, 

possuem gap zero, então eles são equivalentes e, portanto, o refletor mais 

próximo do sistema autônomo A é o que está instanciado no sistema 

autônomo C. 

[rule1: (Neighbourhood_Relation(?A, ?B), ASneighbour(?B, ?C), neighbourGap(?B, 

?X),  

equal(?X, 0) -> ASEquivalentTo(?A, ?C) ), hasReflector(?A, ?Y) -> 

SuitableReflector(?Y)] 
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Depois da inferência, um documento RDF com o refletor a ser usado 

estará disponível e será processado pelo módulo de configuração. O endereço 

do refletor e o mapeamento dos canais é, então, publicado no tópico de 

sinalização. Por fim, o refletor e o módulo de transmissão podem se 

configurar de acordo com o mapeamento publicado. 

3.7 Resultados da implementação 

3.7.1 Captura Apresentação e Integração 

Em 2005/2006, com o desenvolvimento do TMF, obteve-se resultado em 

uma aplicação do projeto TIDIA-Ae, sendo que com o TMF foi possível 

realizar um experimento de forma remota, através da gaiola de Skinner 

(Capobianco et al. e Barbosa, 2005), onde há a necessidade de fluxos de 

áudio e vídeo com tempos de transmissão menores que 200 ms. 

O experimento foi realizado com sucesso em duas ocasiões, uma delas 

na rede local da Computação da UFSCar e outra realizada da UFSCar e USP 

utilizando a rede óptica de alta velocidade do TIDIA-Ae. O experimento foi 

reportado em Barbosa (2005). No entanto, a grande desvantagem do TMF foi 

o problema de transmissão para redes com presença de NAT/Firewall.  

O resultado do experimento também foi uma motivação para utilização 

do JMF como padrão para futuros desenvolvimentos de arquiteturas 

relacionadas à transmissão de áudio e vídeo pela Internet. As Figuras 13 e 

14 mostram o hardware/experimento que foram construídos para o projeto 

Tidia-Ae, o qual utilizou o TMF como recurso para a realização do 

experimento. 
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Figura 13: Foto do Experimento Remoto Automatizado – Gaiola de 

Skinner  

 

 

Figura 14: Gaiola de Skinner, experimento remoto USP/UFSCAR  

 

3.7.2 Transmissão de A/V e Integração 

Realizou-se uma implementação da arquitetura S-MOJOHON e que foi 

utilizada por uma das ferramentas do ambiente TIDIA-Ae, Comunicador 

Instantâneo (CI) (Lobato et al., 2005) e (Lobato, et al., 2006). Já em 

2006/2007 realizou-se a integração do Comunicador Instantâneo do TIDIA-

Ae com a implementação do S-MOJOHON. Nesta integração removeu-se a 

utilização da TMF e adicionou-se o S-MOJOHON. A partir desse momento 
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pôde-se realizar comunicação entre clientes através de diferentes redes, com 

ou sem a presença de NAT/Firewall.  

 O CI então foi utilizado para testes e avaliações, sendo que um dos 

testes permitiu à ferramenta CI a transferência de fluxos através de clientes 

NAT, validando assim um dos objetivos da implementação de um conjunto 

de componentes. 

Os testes foram realizados utilizando um monitor de software para 

capturar o tempo (delay) entre os frames capturados e os recebidos após a 

transmissão. 

Um dos testes, realizado com transmissão de áudio e vídeo em rede 

local de 100 Mb, permitiu a transmissão e recepção dos fluxos com um 

atraso máximo de 0,172 segundo, sendo um tempo um pouco maior sem a 

utilização do sistema S-MOJOHON, a qual foi de 0,142 segundo, validando 

assim um outro objetivo da implementação do conjunto de componentes. 

 Com estes testes, conseguiu-se validar a arquitetura e perceber a 

qualidade e velocidade dos fluxos transmitidos, concluindo que a arquitetura 

atinge alguns dos objetivos desejados, ou seja, velocidade compatível com o 

JMF e habilidade de realizar conexões entre máquinas dentro de NAT. 

 Em uma outra avaliação, mais confiável e mais controlada, com 

máquinas iguais e numa rede local de 100 Mbps, como mostra a Tabela 3 os 

resultados são distintos em 2 configurações diferentes.  

Na primeira configuração sem componentes S-MOJOHON, utilizando 

apenas o JMF API onde os dados são entregues de forma direta, ou seja, algo 

muito próximo ao ideal em relação à transmissão dos dados. 

 Na segunda configuração houve a utilização de apenas um módulo da 

arquitetura S-MOJOHON, o módulo refletor, sendo assim os dados foram 

transmitidos entre os clientes, ainda utilizando protocolo UDP. 

 Na terceira configuração, além do refletor, houve a adição do módulo 

de adaptação. Nesta configuração, os protocolos utilizados foram UDP e TCP. 

Os resultados foram: 
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Tabela 2: Resultado da Avaliação da implementação parcial do 

conjunto de componentes (Lobato et al., 2007). 

Configuração Média (ms) Variância(ms) 1.º Quartil(ms) Mediana(ms) 3.º Quartil(ms) 

1 (JMF) 
 

76, 00 15, 06 67, 50 75, 00 90, 00 

2 (JMF + Refletor) 75, 20 14, 47 65, 00 80, 00 80, 00 

3 (JMF + Refletor + 
Adaptador) 

76, 40 11, 14 70, 00 80, 00 80, 00 

 

 

Observando os resultados da Tabela 2 e após a execução do teste de one-

way ANOVA 24, o qual obteve o valor p=0, 949, considerando =0, 05, pôde-

se constatar que os resultados não são diferentes, ou seja, usar a 

arquitetura S-MOJOHON (Lobato, et al., 2007) não implica em atrasos 

significativos para o cliente que está recebendo o fluxo de vídeo, comparada 

com a não utilização do sistema. Isto prova que o maior atraso não ocorre 

devido ao módulo refletor e nem aos canais de comunicação adicionados a 

ele, mas sim à captura da imagem, a qual é realizada pela JMF API. 

Ainda na fase de integração, levantaram-se algumas sugestões para a 

melhoria da implementação do S-MOJOHON, como, por exemplo, a 

utilização de outras ferramentas para captura e apresentação de áudio e 

vídeo que não fosse o JMF, além de uma mudança do serviço de 

comunicação, para algo P2P e não centralizado como é realizado no 

momento. As sugestões surgiram devido à dificuldade de escalabilidade do 

serviço de comunicação centralizado. A Figura 15 mostra o CI em 

funcionamento com outro usuário realizando a transmissão de A/V através 

da arquitetura S-MOJOHON dentro da plataforma do Tidia-AE utilizando a 

Internet convencional com um dos clientes dentro de uma rede com a 

presença de NAT. 

 

 

                                                           
24

 Analysis of Variance – One Way. Disponível em: http://www.uwsp.edu/psych/stat/12/anova-1w.htm Último 

acesso dia 27 de fevereiro de 2008. 

http://www.uwsp.edu/psych/stat/12/anova-1w.htm
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Figura 14: Ambiente TIDIA-Ae utilizando comunicador instantâneo com a 

arquitetura S-MOJOHON 

 

3.7.3 Whiteboard com S-MOJOHON e TIDIA-Ae 

Em 2007 houve uma integração da arquitetura S-MOJOHON com a 

ferramenta Whiteboard, realizada com o intuito de transmitir áudio para 

vários alunos, ou seja, realizar multicast para um grupo de alunos. Diferente 

da integração do CI, a integração com a ferramenta Whiteboard envolveu 

uma adaptação do código da implementação do S-MOJOHON.  

Essa integração ainda está em desenvolvimento e em testes para 

melhorias, como, por exemplo, armazenamento e recuperação das 

informações passadas por áudio numa sessão de aula. Toda a integração 

entre a ferramenta Whiteboard e arquitetura S-MOJOHON foi realizada 

dentro do contexto do projeto TIDIA-Ae pelo grupo USP-Ribeirão Preto, 

trabalho realizado por Tatiana Bolão e Hugo Peste. 

 

3.8 Considerações Finais 

Este capítulo apresentou detalhes sobre a arquitetura S-MOJOHON, sua 

primeira implementação e os resultados obtidos a partir da mesma, sendo 

esta a primeira principal contribuição reportada nesta dissertação. O 

Capítulo 5 apresenta a outra principal contribuição do autor, em termos de 

investigação e algoritmos de seleção, e os resultados obtidos. 
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4.  ALGORITMOS DE SELEÇÃO - 

AVALIAÇÕES 

4.1 Considerações Iniciais 

Este capítulo fornece dados sobre algumas avaliações realizadas sobre as 

implementações dos algoritmos de seleção com o objetivo de obter dados e 

quantificar a qualidade das implementações, até mesmo os problemas para 

futuras tomadas de decisões na elaboração de novas arquiteturas e/ou 

implementações, sendo este capítulo a grande maior contribuição do autor. 

4.2 Algoritmo de Seleção Paralelo 

Nesta seção são discutos os resultados obtidos a partir das avaliações do 

algoritmo de seleção paralelo. Os resultados são apresentados em tabelas 

comparativas, mostrando as diferenças, vantagens e desvantagens 

observadas através dos experimentos.  

 

Avaliação em relação à seleção de refletores utilizando o algoritmo 

paralelo e tempo de resposta das mensagens 

 

A Tabela 3 apresenta a relação de tempo de configuração entre a MaqU e os 

dois refletores, R181 e R211. A Tabela 4 apresenta a relação de tempo de 

configuração entre a MaqC e os dois refletores, R211 e R181. 

 Os valores de Média apresentados nas tabelas indicam o tempo 

que um módulo de transmissão leva para enviar e receber a 

mensagem de configuração para o módulo de 

monitoramento/configuração. Após receber a mensagem de volta 

o refletor já está configurado. 

 R211 e R181 são módulos de monitoramento/configuração e 

reflexão sem nenhuma carga, esperando mensagens de 

configurações. 
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 MaqU: Módulo de transmissão, simulando um cliente solicitando 

refletores para transferência de fluxos, máquina localizada 

próxima fisicamente e topologicamente a servidor R211, as duas 

máquinas pertencem à mesma rede de 100Mbps. 

 MaqC: Módulo de transmissão, simulando um cliente solicitando 

refletores para transferência de fluxos, máquina localizada 

próxima fisicamente e topologicamente a servidor R211, 

máquinas em redes diferentes com velocidades de 100 Mbps ou 

superior, sujeita a tráfegos de informações aleatórios. 

 
 

Tabela 3: Medida de tempo de configuração entre o módulo de 

transmissão e módulo de monitoramento/configuração em segundos. 

MaqU Média (s) Desvio Padrão(s) Variância(s) 

R181 (12 saltos) 9, 80 6, 5 42, 79 

R211 (1 saltos) 0, 69 0, 04 0, 002 

 
 

Tabela 4: Medida de tempo de configuração entre o módulo de 

transmissão e módulo de monitoramento/configuração em segundos. 

MaqC Média(s) Desvio Padrão(s) Variância(s) 

R181 (1 salto) 0, 62 0, 28 0, 08 

R211 (12 saltos) 13, 03 7, 55 57, 05 

 
 

 

A Figura 16 apresenta as possibilidades dos vários componentes de 

reflexão, que podem ser selecionados pelos clientes, e destaca a seleção 

elaborada pelo algoritmo paralelo no caso do refletor D responder à 

solicitação mais rapidamente que os outros. 
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Figura 15: Clientes e refletores – Algoritmo Paralelo 

 

 

Pode-se perceber na Tabela 3, que a relação entre a MaqU e o R211 possui 

uma média de configuração (0,69), desvio padrão e variância com valores 

baixos, podendo esta ser considerada a configuração ideal em termos de 

uma rede de alta velocidade. Isto ocorre, pois as máquinas encontram-se na 

mesma rede, sem interferências de informações externas. 

 Na Tabela 4, a relação entre MaqC e R181 possui valores baixos (0, 

62), próximos aos considerados ideais. Isto ocorre devido à proximidade das 

máquinas e devido à baixa interferência de informações externas entre os 

módulos. 

 Já as relações entre a Tabela 3, MaqU, R181(9, 8), e a Tabela 4 MaqC, 

R211(13) apresentam média, desvio padrão e variância altos, pois as 

máquinas estão distantes de forma topológica (12 a 14 saltos 

respectivamente), conectadas via Internet, sujeitas a vários fluxos externos e 

de forma totalmente aleatória, causando assim o aumento do tempo de 

configuração entre clientes (módulos de transmissão) e midlleware (módulos 

de monitoramento/configuração e reflexão). Estas relações evidenciam que 

os tempos de configurações dos canais de transmissão de fluxos variam em 



53 

função da rede e da distância topológica, sendo assim estas métricas podem 

ser utilizadas para selecionar o refletor mais próximo ao cliente. 

 Ainda neste sentido, se imaginarmos uma situação onde o algoritmo 

paralelo é utilizado para seleção de servidores (refletores), as respostas mais 

rápidas seriam dos refletores que estão mais próximos aos clientes ou menos 

ocupados, provando assim o bom funcionamento do algoritmo paralelo para 

a seleção de refletores que possam atender ao cliente. A relação de 

proximidade pode ser o maior destaque, porém existem outras variáveis 

como, por exemplo, configuração da máquina na qual o serviço está 

disponibilizado, sistema operacional, processos em funcionamento no 

servidor, etc. 

4.3 Algoritmo de seleção ontológico 

O algoritmo de seleção ontológico é todo baseado em regras, motor de 

inferência e possui como base de dados uma ontologia, a qual foi 

apresentada na descrição da arquitetura S-MOJOHON. Este algoritmo infere 

uma base de dados através de regras, o qual gera resultados de relações, 

objetos e atributos de acordo com a descrição das regras. 

Nesta seção são discutidos os resultados obtidos a partir das avaliações do 

algoritmo de seleção ontológico, os resultados são apresentados em tabelas 

comparativas, mostrando as diferenças, vantagens e desvantagens 

observadas através dos experimentos.  

A Tabela 5 mostra a relação de tempo de configuração entre a máquina 

que solicita o serviço e a resposta das possíveis máquinas que podem prestar 

o serviço. 

 

Tabela 5: Avaliação da utilização de arquivos RDF com todos os 

Sistemas Autônomos e regras utilizando JENA em segundos 

 TC (s) TAR (s) TPBC (s) TPC (s) TRC (s) 

Média 5, 36 0, 10 286, 25 0, 054 0, 016 

Variância 0, 008 0, 0001 115, 63 0, 008 0 

Desvio Padrão 0, 083 0, 007 10, 20 0, 085 0, 004 
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Onde: 

 TC: Tempo de carregamento da base de conhecimento na 

memória em segundos. 

 TAR: Tempo de adição de regras à base de conhecimento em 

segundos. 

 TPBC: Tempo de preparo da base de conhecimento juntamente 

com s regras (pré-inferência) em segundos 

 TPC: Tempo de consulta à base de conhecimento em segundos. 

 TRC: Tempo de re-consulta à base de conhecimento após adição 

de novos refletores em segundos. 

 

A avaliação foi realizada utilizando a seguinte regra:  

rules="[r1: (?a eg:hasViz ?b), (?b eg:vizID ?c), (?c eg:hasRefletor ?d)->(?a 

eg:hasRefletor ?d)]"  

 

e o motor de inferência GenericRuleReasoner da API JENA. As inferências 

foram realizadas numa base conhecimento de aproximadamente 5MBytes a 

qual possui toda a descrição de sistemas autônomos, vizinhança e refletores. 

 

 

 

Figura 16: Etapas do processamento dos dados para obter o refletor 

desejado a partir de uma base de conhecimento. 

 

Para seleção de um refletor utilizando o algoritmo ontológico serão 

necessários os seguintes tempos: troca de mensagens entre os módulos de 

transmissão e monitoramento e os tempos das tabelas acima, podendo ser 

das seguintes maneiras: 

 Tempo da primeira seleção composto por: TC+TAR+TPBC+TPC. 

Este tempo é o tempo total que se leva entre carregar o modelo, 

realizar a inferência e obter os refletores disponíveis para o AS 
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em questão. Tempo da primeira seleção é aproximadamente 5 

minutos. 

 Tempo de reconsulta: TRC, considerando que todas as etapas 

anteriores já foram realizadas é de aproximadamente 20 

milissegundos.  

 

Outra forma de realizar a consulta sem a preparação da base de 

conhecimento também pode ser feita, dessa forma a consulta seria realizada 

da seguinte maneira: TC+TAR+TPC. Isso pode gerar um tempo maior que o 

tempo de primeira seleção, pois dessa forma não ocorre a preparação na 

base de conhecimento. O tempo total deste tipo de seleção é de 

aproximadamente 9 minutos. A Figura 18 mostra o Refletor C selecionado 

devido à política estabelecida. 

 

 

Figura 17: Clientes e Refletores – Algoritmo Ontológico 

 

 

O maior tempo reportado na Tabela 5 é o tempo de preparo da base de 

conhecimento. Esse tempo de preparo é um tipo de pré-inferência, após isso 

os tempos de consulta (54ms) e re-consulta (16ms) são baixos e aceitáveis. 

Os tempos variam em função da quantidade de parâmetros nas regras, em 



56 

função da quantidade de inferência necessária na base de conhecimento. 

Quanto maior as inferências a serem feitas, maior o tempo de consulta e re-

consulta. A adição ou remoção dos dados após a primeira consulta no 

modelo inferido fica em média 2 segundos, dependendo da informação 

adicionada. 

 A regra apresentada como r1 é uma regra que adiciona refletores a 

todos os vizinhos de Sistemas autônomos que possuem refletores. Caso 

exista um grafo conexo de sistemas autônomos, todos os SAs possuirão um 

ou mais refletores. Este tipo de seleção de refletores é lento (5 minutos) em 

relação à seleção por algoritmo paralelo (1 a 13 segundos), porém pode-se 

adicionar mais refinamento ao tipo de pesquisa. A seleção de refletores com 

regras diferentes pode criar novos tipos de seleção e possuir até mesmo 

variação nos tempos apresentados, porém se ganha em qualidade da 

seleção. 

4.4 Algoritmo Híbrido 

O algoritmo híbrido foi desenvolvido pelo autor com a finalidade de juntar as 

vantagens do algoritmo semântico com a velocidade do algoritmo paralelo.  

O algoritmo híbrido ainda utiliza regras, Jena, sistemas autônomos e 

arquivos RDF para a base de dados, porém a grande diferença encontra-se 

na regra utilizada e na busca dos refletores mais próximos ao cliente.  

Com a realização dos experimentos e avaliações notou-se que a busca 

em grafo de todos os elementos pode ser um limitante da solução, ou seja, 

um “gargalo” no algoritmo ontológico. Sendo assim, decidiu-se criar um 

algoritmo híbrido, o qual realiza busca em grafo dos melhores refletores para 

o melhor AS realizada através de algoritmos conhecidos de varredura em 

grafo, como por exemplo, algoritmos recursivos e o algoritmo de Dijkstra 

(1959). Dessa forma, percorrer o grafo torna-se rápido e eficiente, pois além 

do grafo ser percorrido e encontrar os possíveis refletores para um AS, o 

algoritmo utilizado não espalha os efeitos para os outros ASs, sendo assim 

necessitam-se de novas consultas para novos sistemas, diferentemente do 

algoritmo apresentado anteriormente.  
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O algoritmo híbrido é mais adequado para ambientes dinâmicos, já o 

baseado puramente em regras é mais adequado para ambientes mais 

estáticos. Realizando então a varredura em grafo por um algoritmo eficiente 

que retorna apenas os refletores que são possíveis para determinado AS, faz-

se necessária a seleção do melhor refletor, ou seja, utiliza-se as regras para 

selecionar atributos dos refletores em questão, sendo que o caminho já foi 

fornecido pelo algoritmo anterior. Desta forma, obtem-se os refletores de 

menores caminhos e os “melhores” refletores selecionados pelas regras em 

JENA.  

A Tabela 6 detalha que, com este algoritmo, obteve-se o tempo total de 

seleção em no máximo 12 segundos, mesmo variando a quantidade de 

refletores e suas localizações. Este tempo de 12 segundos não leva em 

consideração a troca de mensagens entre os módulos, adicionando o tempo 

total de troca de mensagens, pode-se obter o tempo de aproximadamente 25 

segundos. 

 

Tabela 6: Resultado da avaliação utilizando algoritmo híbrido de seleção 

de componentes. Tempo dado em segundos.  

 
TC(s) TI(s) TAR(s) TPC(s) TT(s) 

MEDIA 4, 08 8, 60 0, 30 0, 12 13, 13 

Variância 0, 00 0, 05 0, 04 0, 01 0, 02 

Desvio 
Padrão 0, 06 0, 21 0, 20 0, 08 0, 12 

Onde: 

TC: Tempo de carregamento da base de conhecimento na memória em 

segundos. 

TI: Tempo de inferência do algoritmo de busca em grafo. 

TAR: Tempo de adição de regras à base de conhecimento em segundos. 

TPC: Tempo de consulta à base de conhecimento em segundos. 

TT: Tempo total de consulta à base de conhecimentos menos troca de 

mensagens 

 

A Figura 19 mostra a seleção do componente refletor G devido à 

proximidade, o fator de carga baixo e também a política. 
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Figura 18: Clientes e Refletores – Algoritmo Híbrido. 

 

Com base nos dados da Tabela 6, pode-se perceber que o tempo de 

carregamento da base de conhecimentos (TC) para memória ainda é alto, 

contribuindo dessa forma para o aumento to tempo total de inferência e 

consulta. Outro valor alto é o tempo de inferência do algoritmo de varredura 

em grafo, que varia em função da distância percorrida e quantidade de 

refletores presentes, pode-se em média adotar este valor de 12 segundos.  

 

Existem tentativas de melhorias na implementação do algoritmo no 

intuito de diminuir o tempo para consulta. Contudo, pode-se perceber que o 

tempo total é em média 25 segundos, ainda alto, porém bem menor que o 

tempo de 5 minutos, e esse tempo nos fornece uma seletividade baseada em 

distância e outras características e propriedades encontradas na descrição 

dos refletores. 
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4.5 Discussão 

A utilização do algoritmo paralelo para a seleção de refletores tem as 

seguintes vantagens:  

 Fácil implementação, devido à utilização do serviço de comunicação na 

arquitetura S-MOJOHON. 

 Resposta em função da distância, onde o tempo de resposta dos 

módulos de monitoramento/configuração para o módulo de 

transmissão varia em função da distância entre eles, sendo assim o 

módulo que primeiro responder é o módulo mais próximo dos clientes, 

possuindo o tempo de transmissão mais baixo possível para o 

ambiente. 

 Resposta em função da rede, sistema operacional, hardware, 

processos em andamento, entre outros. Desta forma, o broker 

selecionado será o menos carregado, o que possui mais processamento 

livre, memória, menor latência entre o cliente, etc. 

 

O algoritmo paralelo possui também desvantagens tais como: 

 Seleção de refletores de forma limitada, ou seja, com este algoritmo é 

possível selecionar apenas refletores mais próximos, mas pode ser que 

este não seja o mais adequado para o cliente. Com algoritmo paralelo 

fica impossível selecionar refletores com outras características como, 

por exemplo, tempo em que o servidor está no ar, ou último servidor 

selecionado, ou servidor com o maior tempo em funcionamento e 

outras características desejadas, ou seja, o melhor servidor depende 

das métricas escolhidas.  

 

A utilização do S-MOJOHON e regras Jena para a seleção de refletores têm 

as seguintes vantagens: 

 Poder de seleção com diferentes métricas, pois a seleção de refletores 

baseados em regras e propriedades dos refletores descritas na 

ontologia permite a escolha do refletor baseada em diferentes métricas, 

como, por exemplo, seleção do refletor com mais tempo em 
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funcionamento, do refletor mais próximo, do refletor com outras 

qualidades que podem estar descritas na ontologia. 

 Outra vantagem da utilização de ontologias e regras é a possibilidade 

de mudança de regras e a utilização dos dados e metadados para 

novas maneiras de seleção dos refletores. 

 

Quanto às desvantagens: 

 A implementação do sistema, da ontologia, das regras, armazenamento 

e consulta são mais trabalhosas e complicadas em relação ao 

algoritmo paralelo. 

 Os tempos de consulta dos possíveis refletores para o sistema 

autônomo desejado variam em função do tamanho da base de dados, 

das regras e do motor de inferência. 

 

Devido às vantagens citadas anteriormente, o algoritmo paralelo é fácil de 

programar e realiza a seleção de refletores com boas qualidades. 

 

As vantagens da utilização de Jena, regras e ontologia são as de 

liberdade de escolha de métricas e parâmetros para diferentes tipos de 

seleção de refletores, porém existe um custo de implementação que pode não 

compensar dependendo da quantidade de dados e refletores que serão 

utilizados. Ganha-se em liberdade de escolha e perde-se no custo da 

implementação. Ambos podem selecionar bons refletores buscando baixo 

delay, porém nenhum deles vai garantir que isso ocorra, pois as variáveis 

estão em função da rede na qual os clientes e os refletores estão localizados. 

 

A utilização do algoritmo híbrido, constituído de seleção baseada em grafos e 

baseado em regras, tem como vantagens: 

 O tempo de seleção de refletores, ou seja, os possíveis refletores com 

as distâncias são fornecidos num tempo menor comparado ao 

algoritmo puramente baseado em regras. 



61 

 Facilidade na implementação, pois o algoritmo de busca em grafo é de 

conhecimento de todos e permite atuação do conjunto de regras num 

conjunto menor de ASs e de propriedades. 

 Poder de seleção com diferentes métricas, pois a seleção de refletores 

baseados em regras e propriedades dos refletores descritas na 

ontologia permite a escolha do refletor baseada em diferentes métricas, 

como, por exemplo, seleção do refletor com mais tempo em 

funcionamento, do refletor mais próximo, do refletor com outras 

qualidades que podem estar descritas na ontologia. 

 Outra vantagem da utilização de ontologias e regras é a possibilidade 

de mudança de regras e a utilização dos dados e metadados para 

novas maneiras de seleção dos refletores. 

 

Em termos de desvantagens, deve-se considerar que, caso haja necessidade 

de realizar a seleção com dados e propriedades pertencentes à 

ligação/relação entre ASs, pois hoje o algoritmo realiza a seleção observando 

somente a propriedade distância, caso haja outras propriedades na relação 

hasViz  haverá a necessidade de mudanças no algoritmo. 

  

4.6 Considerações Finais 

Este capítulo forneceu dados de avaliação sobre o serviço de comunicação 

utilizado nas implementações, mostrando vantagens e desvantagens entre 

eles, sendo esta a maior contribuição do autor. O próximo capítulo sumariza 

as conclusões e discute trabalhos futuros. 
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5.  CONCLUSÕES  

 

O projeto e a implementação da arquitetura S-MOJOHON, bem como 

modificações necessárias para os diferentes algoritmos de seleção, exploram 

vários tópicos de pesquisa, como, por exemplo, técnicas de realizar conexões 

em redes que implementam NAT, protocolos de áudio e vídeo, comunicação, 

avaliação e algoritmos de seleção. Isto ilustra o fato de que, para 

implementação e avaliação de uma arquitetura, é necessário conhecer esses 

tópicos e explorar detalhes de cada um e de todos ao mesmo tempo. 

 Além de explorar as diferentes áreas e tópicos de pesquisa, é 

necessária coordenação para que o projeto final atenda necessidades e 

objetivos definidos inicialmente. Uma das maneiras de analisar o 

funcionamento desse tipo de arquitetura é avaliá-la e testá-la em 

funcionamento. Neste sentido, o trabalho reportado atende aos requisitos de 

avaliação e teste de funcionamento. 

Em relação aos objetivos e conclusões de pontos específicos, o 

trabalho, o qual envolve implementações e avaliações da arquitetura e seus 

componentes, apresenta pontos fortes e fracos. Entre os pontos fortes pode-

se destacar a modularidade da arquitetura, a exploração de várias áreas de 

conhecimento, as decisões tomadas sobre os problemas a serem superados, 

a comparação e equivalência com outras arquiteturas, a exploração e os 

resultados obtidos em relação aos algoritmos de seleção de componentes.  

Ainda em termos dos algoritmos investigados, o trabalho mostra que 

existe uma grande área de avaliação e pesquisa sobre algoritmos de seleção 

de componentes, assim como a exploração de web semântica, utilização de 

regras e políticas para tomada de decisões, e que nem sempre um único 

algoritmo traz grandes vantagens para solução de problemas. Pode ser 

necessária a mescla entre pontos fortes e fracos de determinados algoritmos 

para se obter bons resultados. Cada caso tem sua característica especial, e 

nem sempre determinados algoritmos ou tecnologias obterão resultados 

significativos. 
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Considerando os trabalhos de extensão e de avaliação da arquitetura 

S-MOJOHON, obteve-se um bom resultado em algumas decisões realizadas 

durante a pesquisa. Por outro lado, decisões de utilização de algumas 

tecnologias como JMF, serviço de comunicação centralizado e a possibilidade 

de incluir pesquisas sobre IPV6 tornam o sistema não tão robusto, difícil de 

escalar e não excelente para todos os casos, como se vê em produtos 

comerciais.  

De modo geral, os objetivos propostos inicialmente para o trabalho 

foram atingidos. Os sistemas projetados e implementados serviram de base 

para investigações importantes que foram reportadas em publicações após 

validadas em ferramentas do projeto TIDIA-Ae. 

O trabalho realizado abre caminho para trabalhos futuros que incluem 

melhorar as implementações atuais e também novas pesquisas. Destacam-se 

pesquisas futuras para diminuir os tempos de consulta da implementação S-

MOJOHON e a avaliação de novas implementações com diferentes máquinas 

de inferência. 

Outra linha de pesquisa resulta da substituição do serviço de 

comunicação centralizado (Pimentel. et al., 2005) por um sistema de 

comunicação P2P. Com um novo sistema de comunicação P2P, pode-se obter 

escalabilidade, fazendo com que vários refletores e clientes possam se 

comunicar. Essa pesquisa já está sendo realizada no contexto do projeto 

TIDIA-Ae fase II, por um aluno de iniciação científica e outro de doutorado. 

 Faz-se oportuna também a avaliação de uma nova implementação da 

arquitetura S-MOJOHON que utilize conceitos de OWL-S para seleção de 

middleware. 

Visando ainda os contextos de serviços dos Projetos TIDIA-Ae e 

Kyatera, em particular em termos de ferramentas que explorem redes de 

baixa latência, pode-se explorar outros sistemas para captura de fluxos de 

áudio e vídeo, sistemas que impliquem em atrasos menores que os obtidos 

por JMF. O objetivo seria obter latências ainda mais baixas com alta 

qualidade de fluxos de áudio e vídeo. 

Uma nova linha de pesquisa pode ser investigada no sentido de 

oferecer o módulo de reflexão como um serviço Web, ou até mesmo utilizar 
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OWL-S. OWL-S é uma ontologia para descrição de serviços, suas utilidades e 

funcionamento, objetivando descoberta e composição automática de 

serviços. Neste contexto seria necessário especificar propriedades Profile, 

Model e Grounding. Alguns trabalhos que podem servir de base para a 

pesquisa são: (Maximilien and Singh, 2004), (Garcia and Toledo, 2006), 

(Davies et al., 2004), (Srinivasan et al., 2006). Tal abordagem permitiria 

encontrar o componente refletor que melhor se encaixa com os parâmetros 

passados pelos clientes. 

Expansão e modificações na ontologia proposta pelo S-MOJOHON, 

adicionando possibilidades de novas regras, com isso, cria-se um sistema 

com mais informações de refletores e clientes, com o objetivo de obter o 

servidor mais adequado no menor tempo e com a maior qualidade possível.
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