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RESUMO  

Através da multimídia e da hipermídia, os sistemas didáticos exploram fatores como 
associação multissensorial, interação e experimentação, trabalhando com diversos recursos para 
promover a aprendizagem de maneira efetiva. Este artigo apresenta uma proposta de ambiente 
educacional distribuído que visa integrar ferramentas de edição e de apresentação de material didático 
multimídia no ambiente World-Wide Web. O projeto da infra-estrutura de gerenciamento e da entrega 
dos dados multimídia consiste na utilização de servidores de dados multimídia (baseados em sistemas 
VOD), utilizados em conjunto com bases de dados de metadados. 
 
ABSTRACT 

 Through the use of multimedia and hypermedia, educational systems exploit features, 
such as multi-sensorial association, interaction and experimentation, making use of several resources, in 
order to promote an effective learning experience. This article presents a proposal of a distributed 
educational environment that aims to integrate WWW-enabled presentation and editing tools for 
documents containing multimedia objects. The design of the management infrastructure and the 
multimedia data delivery system consists in the use of VOD-based multimedia data servers and metadata 
databases. 
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1. INTRODUÇÃO  

Os seres humanos se utilizam de multimídia no seu processo de comunicação, e essa 
comunicação multimídia auxilia no processo cognitivo ao atuar no processamento de informações 
(Greenfield, 1987). 

Por sua vez, as tecnologias de comunicação exercem a função de disseminadores de 
conhecimento, liberando estudantes e professores das limitações de tempo e espaço, enriquecendo o 
ensino com recursos de multimídia, interação, simulações, e permitindo o estudo individualizado. A 
Internet, como meio de implementação de sistemas didáticos, adiciona a faculdade de se levar tais 
facilidades de aprendizado a um público maior, podendo diminuir diferenças regionais e quebrando o 
ciclo de isolamento dos núcleos educacionais e científicos. 
Empregar novas tecnologias no ensino não implica em sucesso no aprendizado. Acima de tudo, é 
necessário haver motivação e abertura das pessoas envolvidas com a nova ferramenta, 

dando oportunidade ao surgimento de uma nova maneira de ensinar e aprender. As 
diversas experiências com Tecnologia da Informação no ensino obtêm sucesso quando, além da consulta 
e apresentação de textos on-line, cada tarefa oferece métodos e tecnologias apropriadas, com grande 
ênfase na comunicação, e recursos para trabalho cooperativo: correio eletrônico, grupos de opinião, 
conversa on-line e dever eletrônico. 
 Harrison (1995) propõe doze critérios de avaliação e comparação de sistemas  
hipermídia, sendo eles definidos em termos do uso de multimídia, objetos, scripts, ambiente 
multiusuário, links e padrões; das possibilidades de escalabilidade, interoperabilidade e extensibilidade; 
e da independência de tecnologia, apoio on-line ao usuário e suporte à internacionalização. 

Baseado nesse contexto, um ambiente que provê ferramentas para a utilização de 
multimídia na editoração e na apresentação de material didático, estabelecendo um sistema distribuído 
de apoio ao aprendizado (Interland), é proposto. 

O Interland se encaixa na definição de sala de aula eletrônica fornecida por Kent L. 
Norman (Norman, 1997): uma sala de aula que incorpora métodos tradicionais e facilidades 
tecnológicas para promover o aprendizado. Essa abordagem maximiza o número de canais de 
comunicação através do uso de recursos computacionais. 

Este artigo está dividido da seguinte forma: a seção 2 descreve as motivações para a 
utilização de multimídia, hipermídia e interação usuário computador em sistemas de apoio ao 
aprendizado, mostrando as vantagens da utilização conjunta dessas técnicas; a seção 3 mostra uma infra-
estrutura de gerenciamento para o fornecimento eficiente dos dados multimídia utilizados na edição de 
documentos; a seção 4 apresenta uma proposta de ambiente - o Interland - que visa integrar ferramentas 
que auxiliem na preparação e apresentação de material didático; por fim apresenta-se uma análise das 
perspectivas do Interland. 
 
 
2. MOTIVAÇÕES PARA A UTILIZAÇÃO DE MULTIMÍDIA E HIPERTEXTO EM SISTEMAS DE APOIO AO 
APRENDIZADO  
 

Os computadores, atualmente, assumem o papel de ferramenta auxiliar no processo de 
ensino, como ponte de comunicação para fins educacionais (Norman & Spohrer, 1996). A presença da 
Internet em instituições de ensino e sua utilização como ferramenta de pesquisa são discutidos em 
Castro (1996). Entre os diversos fatores positivos, não se espera mais pela importação de livros e pela 
impressão de periódicos, sendo imediato o acesso a informações atualizadas e recursos prontos para 
utilização. A interface gráfica amigável, surgida com o sistema World-Wide Web, aproxima da Internet 
as pessoas que antes não se sentiam à vontade com os diversos protocolos de acesso. Em comparação 
com outros serviços de pesquisa bibliográfica, o ambiente é muito mais ágil, oferecendo muita 
informação que não se encontra em mídias convencionais.  
Segundo Skillicorn (1996), a tecnologia da informação torna possível oferecer aprendizado de melhor 
qualidade devido a diversos fatores: pode-se oferecer mais riqueza de informações através do material 
on-line, mostrando os relacionamentos entre os assuntos apresentados; os recursos de multimídia 
podem tornar disponíveis permanentemente as melhores explicações, apresentações e resoluções de 
problemas; é possível oferecer caminhos alternativos, de acordo com estilos e ritmos de aprendizado dos 
estudantes, avaliando e oferecendo 
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explicações simplificadas para os itens que mais provocarem dúvidas; os cursos on-

line podem também ensinar a localizar informações em grandes sistemas, agindo como um filtro de 
informações na WWW. 
 Além dessas características, os sistemas de apoio à educação procuram implementar 
uma organização básica que dê suporte tanto à apresentação do material didático on-line (chamado 
courseware), como à cooperação entre alunos e professores (Barker & Manji, 1992; veja também  
Ringsted, 1994). 
 

MULTIMÍDIA  

 Greenfield (1987) comenta que cada meio de comunicação apresenta características 
que o tornam mais adequado do que outros para determinados tipos de informação. Esse fato influi no 
processo cognitivo ao atuar sobre os sentidos, ativando conjuntos específicos de habilidades 
responsáveis pelo processamento de informações. Portanto, as mídias desempenham papéis 
complementares no processo de aprendizado, o que aponta em direção a um sistema de educação 
multimídia. 
 Multimídia é o uso simultâneo de dados em diferentes formas de mídia (voz, vídeo, 
texto, animações e outras) (Buford, 1994). Os seres humanos são comunicadores de multimídia: 
experimentam o mundo por meio de sentidos, e se expressam através de diversos e elaborados sinais 
verbais e visuais. Lindstron (1995) comenta que a “comunicação monomídia” limita o processo de 
comunicação, por não considerar os outros canais através dos quais naturalmente enviamos e 
adquirimos informações. Ainda segundo Lindstron, usando multimídia podemos trabalhar os seguintes 
fatores: associação multissensorial, informação dinâmica e baseada no tempo, feedback (resposta do 
usuário) e interação, personalização e definição de objetivos, flexibilidade e capacidade de alterações, 
criatividade e experimentação. 
 De acordo com Gibbs e Tsichritzis (1995), os tipos de mídia são divididos em dois 
grupos: temporal (mídia dinâmica ou contínua) e não temporal (mídia estática ou discreta). Animações, 
áudio e vídeo digitais são exemplos de mídias contínuas (variam com o tempo: são produzidas a uma 
determinada taxa de amostragem e devem ser reproduzidas nessa mesma taxa) enquanto textos e gráficos 
são exemplos de mídias discretas (Buford, 1994; veja também Gibbs & Tsichritzis). 
 
HIPERTEXTO E HIPERMÍDIA  

Hipertexto é um sistema de representação de conhecimento no qual diversos 
elementos de conhecimento podem ser montados de maneiras diferentes, de acordo com as diferentes 
perspectivas dos usuários do sistema. Através de ligações (links), o hipertexto oferece mecanismos para 
se descobrir as ligações conceituais entre seções de assuntos relacionados (Duncan, 1989). Uma de suas 
vantagens é permitir a exploração através dessas ligações conceituais. Em outras palavras, o hipertexto 
procura simular o processo de associação realizado pela mente humana, sendo um de seus objetivos 
melhorar estratégias de aprendizado existentes (McAleese, 1989; ver também Nielsen, 1990). 
 O funcionamento do hipertexto, como uma aplicação de armazenamento e 
recuperação de informações, foi previsto por Vannevar Bush em 1945 (Baeker & Buxton, 1987). Bush 
descreveu um dispositivo chamado MEMEX, no qual um indivíduo armazenaria todas as informações 
que 

possuísse: livros, anotações, registros, comunicações. Através de microfilmes, alavancas, botões e 
sistemas de índice, seria possível localizar as informações requisitadas, visualizando-as pela projeção 
em telas e realizando buscas progressivas ou regressivas. A idéia da projeção progressiva, segundo Bush, 
era oferecer uma facilidade de indexação associativa, segundo a qual cada item poderia sempre 
selecionar outro. Essa seria a característica essencial de MEMEX. 
 Nos anos 60, Douglas Engelbart e Ted Nelson elaboraram conceitos do sistema 
MEMEX de maneiras diferentes. Ted Nelson propôs em 1965 o sistema Xanadu e foi o primeiro a 
empregar a palavra “hipertexto” para descrever a visão de textos interligados, formando estruturas 
complexas (as informações eram então digitais, e não armazenadas em microfilmes). Engelbart percebeu 
a importância de considerar as diversas abordagens para a interação usuário-computador, desenvolvendo 
várias ferramentas (tais como o mouse) para concretizar seu sistema interativo NLS, apresentado em 
1968. A partir de então, várias outras experiências e projetos implementaram estruturas e conceitos 
relacionados a hipertexto. Finalmente, em 1986 foi apresentado o sistema Guide, primeiro sistema de 
hipertexto amplamente disponível. A seguir, a Apple Computer Inc. lançou o HyperCard, dando grande 
impulso à utilização e desenvolvimento de sistemas em hipertexto, incorporando também a utilização de 
multimídia. (Baeker & Buxton, 1987; ver também Nielsen, 1990). 
 A associação entre hipertexto e multimídia define a hipermídia: textos, imagens e sons 
tornam-se disponíveis à medida em que o usuário percorre as ligações existentes entre eles. 
 A WWW (Berners-Lee et al., 1994) é o sistema hipermídia mais conhecido na 
atualidade. Sua independência de plataforma e a possibilidade de agregar novos recursos e serviços aos 
documentos apresentados, implicam na facilidade de execução dos vários recursos pedagógicos - 
incluindo simulações e interações. 
 Existe uma longa tradição no projeto de documentos em papel, mas há pouca ou 
nenhuma para o projeto de documentos ou outras aplicações hipermídia (Streitz, 1994). O sucesso ou o 
fracasso de nossa interação com um hiperdocumento1 será determinado pelas decisões feitas pelo autor 
sobre quais nós (pedaços de informação, documentos hipertexto) devem ser unidos por ligações. O 
hipertexto é não-linear, assim como as idéias; o problema da autoria de hipertexto é escolher o melhor 
“caminho de pensamento” para os documentos, através das ligações (McKnight et al., 1989). 
 Os problemas enfrentados pelos leitores são conhecidos (desorientação ou 
dificuldades em localizar a informação desejada, sobrecarga cognitiva2). O autor, por sua vez, precisa 
aprender a expressar suas idéias no novo meio - a expressão de idéias não mais se limita às palavras, mas 
deve incluir as conexões entre os nós. O autor precisa antecipar os usos que o leitor irá fazer da 
informação apresentada, prevendo as ligações necessárias. De outra forma, o usuário poderá apenas ficar 
“passeando” pela base de conhecimentos, de maneira desmotivada e ineficiente (McKnight et al., 1989; 
veja também Allinson & Hammond, 1989). 
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1  Hiperdocumento: documento que possui ligações (links) para outros documentos (hipertexto) e ligações para outras mídias como sons e vídeo, podendo essas outras mídias agirem também como ligações, ao invés de apenas o texto 
desempenhar essa função. 
2 A sobrecarga cognitiva acontece quando o usuário precisa saber e se lembrar de muitos detalhes sobre sua navegação - ou sobre o sistema - para conseguir se orientar no conjunto de informações. 



 
INTERAÇÃO USUÁRIO-COMPUTADOR  

 O aprendizado envolve diversas habilidades. Entre elas, a capacidade de generalizar, de 
induzir, de fazer analogias e de receber instrução. Aprendemos por indução quando realizamos grande 
quantidade de observações sobre o comportamento de um fenômeno para descobrir regras e 
procedimentos. O aprendizado por generalização acontece quando uma pessoa observa um conjunto de 
objetos e descobre, entre eles, uma classe cujos membros possuem características em comum 
(Araribóia, 1989). Aprender por analogia é reconhecer pontos de semelhança entre coisas diferentes (por 
exemplo, ferramentas diferentes com funções semelhantes) (Ferreira, 1988). Os métodos de ensino, 
portanto, devem explorar esses métodos de aprendizado. O aluno deve ser encorajado a formar 
relacionamentos entre o conhecimento que já tem e os novos elementos apresentados, desenvolvendo 
estruturas para seu conhecimento (Allinson & Hammond, 1989). 
 O suporte à navegação, o uso de metáforas e a combinação de ícones e cores, devem 
oferecer uma interface agradável que livre o usuário de preocupações com o funcionamento do sistema. 
Os recursos de apresentação devem ser usados de maneira que o leitor possa reconhecer o ambiente, 
localizando-se com facilidade no contexto dos documentos. 
 Com a popularização da WWW, qualquer pessoa tornou-se capaz de montar um 
conjunto de hiperdocumentos interativos; porém, o conhecimento formal, e a aplicação de conceitos 
relacionados a Engenharia de Software e a Interação Usuário Computador, podem elevar a qualidade 
desses hiperdocumentos em termos de autoria. A falta desses conhecimentos embora  não seja sentida 
pelos projetistas, atinge diretamente os usuários. 
 

3. INFRA-ESTRUTURA PARA ARMAZENAMENTO E ENTREGA DE DADOS MULTIMÍDIA  
  

Em um ambiente distribuído, como a WWW, onde uma comunidade de usuários 
(clientes) deseja obter dados multimídia simultaneamente ou não, é necessário um sistema que 
administre o fornecimento do material requisitado de forma eficiente. O gerenciamento eficiente é 
necessário devido ao grande volume dos dados, de mídia contínua em especial, e ao grande número de 
usuários desejando utilizar esses dados, o que ocasionalmente pode sobrecarregar o sistema tornando o 
acesso aos dados muito lento ou mesmo impossível. 
 Um componente desse sistema é um servidor de dados multimídia. Esse servidor 
realiza o armazenamento de dados como áudio, vídeo e gráficos (entre outros) em algum tipo de 
dispositivo físico (disco, fita, etc.). O armazenamento pode ser realizado com a ajuda de técnicas como 
RAID3 (Lee et al., 1994), armazenamento hierárquico (Federighi & Rowe, 1994) ou armazenamento 
terciário (Lougher & Shepherd, 1993) para aumentar a eficiência na gravação e na entrega dos dados. 
 Além do armazenamento, um servidor de dados multimídia deve receber pedidos, 
simultâneos ou não, de acesso aos dados a partir de um grande número de usuários dispostos em locais 
geograficamente diferentes. Após receber os pedidos o sistema deve honrá-los, transmitindo (sob 
demanda) o material solicitado ao usuário. 
 

SISTEMAS VOD 

 Sistemas que se enquadram nas características acima descritas para servidores de 
dados multimídia são os sistemas de vídeo sob demanda, também conhecidos como sistemas VOD 
(Video-On-Demand) (Berger, 1995; veja também Little & Venkatesh, 1994). Apesar de sistemas VOD 
concentrarem suas atenções no fornecimento de vídeo, suas técnicas e conceitos podem ser aplicados a 
outros tipos de mídia contínua (como áudio e animação) ou não-contínua (texto, gráficos, etc.), de 
forma que sistemas VOD constituem uma boa base para a implementação de servidores de dados 
multimídia. 
 Uma característica marcante de sistemas VOD, assim como em sistemas multimídia 
em geral, é a interatividade. Segundo Fluckiger (1995), de acordo com o nível de interatividade, os 
serviços de vídeo podem ser classificados em: 
• Serviços Broadcast (No-VOD), similar aos canais de televisão, em que o usuário é um 

participante passivo e não possui nenhum controle sobre a sessão. 
• Serviço Pay-Per-View (PPV), em que o usuário paga por uma programação especifica, similar 

ao serviço existente em CATV (Cable TV). 
• Serviço Quasi video-on-demand (Q-VOD), em que os usuários são agrupados pelo interesse 

comum que possuem. Os usuários possuem um controle rudimentar, ativado por chaveamento 
para os diferentes grupos. 

• Serviços Near Video-On-Demand (N-VOD), em que funções de avançar e voltar são simuladas 
por transições em um intervalo de tempo discreto (da ordem de 5 minutos). Isto é feito utilizando 
vários canais que possuem a mesma programação, porém em tempos diferentes. 

• Serviço True Video-On-Demand (T-VOD), em que o usuário possui total controle sobre a 
apresentação podendo selecionar qualquer parte da programação a hora que desejar. O usuário 
tem todas as funções de VCR4, incluindo avançar, voltar, congelar e posicionar diretamente. T-
VOD aloca para cada usuário um canal exclusivo; com isso, o número de usuários do serviço 
pode ficar limitado pelo número de canais disponíveis. T-VOD necessita de um sinal bidirecional 
entre o usuário e o controle central. Serviços T-VOD são essenciais para aplicações como jogos 
interativos, onde todas as ações de um jogador são vistas pelos outros jogadores.  

 

ORGANIZAÇÃO DOS DADOS 

 Os dados devem ser organizados de maneira a prover funcionalidade na entrega de 
mídia contínua. Por outro lado, uma grande parte dos acessos ao sistema realizados pelos usuários 
visam obter apenas informações sobre os dados armazenados, como: tamanho do arquivo, data de 
criação, etc. Devido ao volume e a constituição desses dados, essas pesquisas levariam muito tempo, 
prejudicando a interatividade desejada. A utilização de índices para responder a esses tipos de pesquisa é 
uma boa alternativa, porém dados de mídia contínua necessitam de novas técnicas de indexação que 
simplifiquem o mecanismo de busca e aumentem a interatividade. 
 Dados multimídia consistem de dois componentes: os dados em si e a informação 
semântica contida nos dados (Griffioen et al., 1996). Diferente de dados alfanuméricos, 
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tipicamente representados por valores ASCII, o conteúdo (valores de pixels, por exemplo) de dados 
multimídia não contém muita informação interessante. Dever-se-ia indexar a informação que os pixels 
representam, isto é, o conteúdo semântico dos dados ao invés de indexar os valores em si. Por exemplo, 
a pesquisa pela cadeia de caracteres alfanumérica ‘abc’ é direta. Porém, a pesquisa pela imagem de um 
carro ou pelo som de um leão em um videoclip requer a habilidade de acessar o conteúdo semântico dos 
dados. Esse conteúdo semântico é denominado metadado (Griffioen et al.). 
 A vantagem de se utilizar metadados é que essa abordagem permite ao usuário 
examinar o conteúdo da base de dados sem ter que recuperar objetos volumosos. O conceito de 
metadados é ideal para aplicações multimídia interativas nas quais vários objetos podem estar 
envolvidos em uma única apresentação. Por exemplo, um vídeo pode envolver a coordenação de 
streams de áudio e de vídeo. Um sistema de aprendizado com suporte eletrônico pode envolver a 
apresentação de áudio, vídeo, gráficos e texto. O servidor de metadados deve manter o relacionamento 
entre esses diversos objetos e informar sua presença  para o cliente quando uma pesquisa é feita.  
 No contexto de um servidor VOD, o sistema deve armazenar diferentes atributos de 
vídeo. A identificação desses atributos é uma parte importante no projeto de uma base de metadados 
pois são esses atributos que irão responder às pesquisas do usuário. Desse modo, a identificação dos 
atributos é feita através da identificação das pesquisas realizadas pelo usuário, provendo índices para 
responder a essas perguntas. Índices podem ser: bibliográficos (título, assunto, gênero, diretor, produtor, 
elenco, etc.); estruturais (hierarquia: filme-segmento-cena); de conteúdo (para buscas baseadas em 
conteúdo ou em palavras-chave associadas a um conteúdo) (Berger, 1995). 
 A utilização desses índices traz a vantagem adicional de prover suporte ao 
compartilhamento dos dados multimídia armazenados no servidor. Por exemplo, pode-se ter um 
documento onde um dos componentes é um vídeo e, um outro documento onde se deseja apenas uma 
imagem do mesmo vídeo. Esse segundo documento pode ser criado apenas pelo acesso aos índices dessa 
imagem específica, no arquivo original, ao invés de extrair a imagem do arquivo de vídeo e criar um 
novo arquivo para a imagem desejada. 
 

ARQUITETURA DO SISTEMA 

 A figura 1 mostra uma visão geral do sistema descrito até aqui baseado no paradigma 
cliente/servidor. O sistema é composto por um sistema servidor de dados multimídia (SDM), por um 
servidor de metadados (SM) e por clientes, sendo esses componentes interligados por uma rede. O SDM 
e o SM podem estar na mesma máquina ou não. 
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 Cada usuário utiliza uma máquina contendo um módulo cliente e um módulo de 
interface. O módulo de interface interage diretamente com o usuário e contém funções para enviar 
pesquisas, buscas e requisições de apresentação ao cliente (Request) e funções para exibir o resultado 
das pesquisas e buscas e/ou  executar uma apresentação (Playback). O módulo cliente é responsável por 
executar as funções de baixo nível como empacotar os pedidos do usuário e enviá-los ao SM através da 
rede. Também é esse módulo que recebe a resposta de um pedido, enviada pelo SM ou pelo SDM, e 
repassa essa resposta ao módulo de interface. 
 O SM, por sua vez, recebe um pedido do usuário e envia a resposta ao cliente que o 
solicitou - se for um pedido de pesquisa ou de busca (funções Query e Search), ou repassa o pedido 
para o SDM - se for um pedido de execução (de um vídeo, por exemplo).  
 O SDM recebe um pedido (de um arquivo de áudio, por exemplo), e realiza a 
transferência dos dados para o cliente através da rede. 
 

4. UM AMBIENTE DE APOIO AO APRENDIZADO 
 
As características do ambiente de apoio ao aprendizado proposto estão baseadas nos 

requisitos definidos nas seções anteriores. O ambiente  é composto por aplicações de autoria e de 
apresentação hipermídia, implementadas pensando-se nos usuários finais: professores e alunos. Além 
disso, outras aplicações de apoio ao professor, tais como registro do comportamento dos alunos em 
bases de dados, devem estar disponíveis. 

Às aplicações de autoria, estão associadas as funções de preparação do material do 
curso on-line, que será preparado pelo professor. O material dos cursos é descrito por módulos 
denominados sessões e a cada sessão podem estar associadas bases de dados (contendo informações 
sobre alunos e restrições de acesso, por exemplo) e recursos do sistema. 
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3 RAID - Redundant Array of Inexpensive Disks 
4 VCR: Video Cassete Recorder  

Figura 1 - Servidor de Dados Multimídia  integrado ao Servidor de Metadados. 



 
Para facilitar o processo de criação das sessões, o Interland  fornece uma plataforma 

configurável; o professor pode, por exemplo, associar suas aplicações preferidas de edição de vídeo, áudio e 
páginas HTML às respectivas tarefas do ambiente. 

Como complemento às capacidades fornecidas por essas ferramentas configuráveis, existe um 
conjunto de componentes que podem ser inseridos nas páginas HTML durante a edição das mesmas. Tais 
componentes consistem de scripts, aplicações Java (applets) e programas especiais que suportam tarefas 
específicas como: programas para acompanhamento dos alunos, servidores de aplicações colaborativas, etc. 

 
 

FORMAS DE ACESSO AO SISTEMA 

O acesso aos recursos e sessões do sistema Interland é feito através de uma série de clientes 
especiais. Foram definidos níveis de acesso para controlar quais informações cada usuário tem disponível para si 
(controle de sessões de vídeo, acesso aos conteúdos e resultados de provas, permissão para criar novas sessões, 
etc.), a saber: modo supervisor, modo professor e modo aluno. Os usuários são identificados pelo servidor HTTP 
através do módulo de identificação e classificados em uma dessas categorias (Moreira et al., 1995). 

O cliente Supervisor é a interface com o usuário responsável pelas configurações específicas do 
sistema e por manter a integridade e disponibilidade dos serviços do mesmo. O supervisor tem todos os direitos 
de gerenciamento do servidor, validação de usuários e acessos, gerenciamento das bases de usuários e cursos. 

O cliente Aluno provê um ambiente de estudo personalizado, no qual cada estudante recebe 
uma instância de sessão correspondente a cada curso elaborado pelo professor. Os alunos podem ser distribuídos 
em grupos, para executar uma mesma tarefa (que poderá ter relatórios individuais ou conjuntos), atribuindo-se a 
eles um determinado conjunto de tarefas e privilégios. Esse cliente pode ser utilizado de várias maneiras: (1) em 
aula, para acompanhamento de exposição feita ao vivo pelo professor, que aciona através de seu computador 
procedimentos que são mostrados na tela das máquinas de cada aluno; (2) em aula, como o principal instrutor, 
sendo que nesse caso o professor prepara a aula e a deixa disponível aos alunos, obtendo uma “aula automática”, 
possivelmente com a presença de monitores; (3) para preparar documentos (relatórios, exercícios práticos, etc.); 
(4) como elemento de comunicação. 

Os professores pertencem a um grupo especial, com privilégios excepcionais, que incluem 
acesso aos aplicativos de gerenciamento. Dessa maneira, o professor poderá preparar um conjunto de objetos para 
serem utilizados assincronamente por ele durante a aula, ou para formarem o corpo de uma aula (através de 
scripts) que ficará disponível no servidor para acesso pelos alunos durante uma sessão. Os scripts permitirão ao 
professor adicionar gráficos, textos, vinhetas, animações, vídeos, aplicações compartilhadas, entre outros 
recursos.  

O cliente Professor se propõe a auxiliar o professor na tarefa de preparação do material didático 
dentro do sistema Interland, através de módulos. Suas funções principais são: 
Oferecer modelos e conjuntos de hiperdocumentos que visem uma estrutura simples e eficiente para a 
implementação do material didático. Além de oferecer modelos, o cliente Professor também aceita documentos 
previamente existentes para organizar um conjunto de hiperdocumentos. 

1. Prover ferramentas de desenvolvimento e controle para uso de recursos interativos e de 
multimídia no material. Programas para submissão de formulários, entre outros recursos de 
interação, serão implementados através da ativação de aplicativos auxiliares pelo cliente 
Professor. Em especial, um módulo do cliente Professor é um cliente para comunicação 
com o SDM. 

2. Dar acesso a aplicativos para a montagem de sessões; apresentar informações relacionadas a 
alunos e grupos de alunos, para fins de avaliação e acompanhamento de desempenho. Para 
isso, o cliente Professor estará realizando consultas aos bancos de dados com informações 
sobre alunos e sessões. 

3. Atuar como interface de controle de apresentações em tempo real, pela ativação do cliente 
SDM. 
Além dessas funções, o cliente Professor conta com um módulo de ajuda que satisfaz tanto 

as necessidades de usuários que já conhecem o sistema como aqueles que o utilizam pela primeira vez. Os 
recursos do módulo de ajuda estarão sempre disponíveis, acompanhando as atividades do professor para 
sugerir modificações e realizar algumas correções automáticas. 

Assim, pretende-se evitar que o professor se preocupe com estilo de documentos, 
gerenciamento de hipertexto e dados multimídia, e detalhes de implementação do próprio sistema  Interland.  
 

UM EXEMPLO DE COMPONENTE: SESSÕES CONTROLADAS DE VÍDEO  

Um exemplo de componente interessante que pode ser utilizado em diversas situações de 
treinamento é a sessão de vídeo controlada. A função desse componente é permitir a apresentação de um trecho 
de vídeo (eventualmente, mais de um) para diversos alunos ao mesmo tempo e, além disso, permitir que o 
professor tenha total controle sobre a execução do mesmo. 

Um caso de uso desse componente ocorre na situação em que o professor deseja apresentar 
um vídeo e parar em posições predeterminadas ou não para explicar um assunto correlacionado e depois 
continuar a execução. Se, por exemplo, um aluno solicitar um detalhamento sobre um ponto específico do 
vídeo, o professor pode marcar um trecho do mesmo através de seu console e executar novamente esse trecho 
em todas as máquinas que estão assistindo a sessão, em um subconjunto dessas máquinas ou apenas na 
máquina do aluno que solicitou a informação. 

Em termos de autoria, o professor deverá apenas escolher esse componente e fornecer 
parâmetros como o trecho de vídeo a ser utilizado; e a ferramenta de edição será responsável pela inclusão dos 
tags e scripts necessários na página HTML para execução do componente. 

Em termos de apresentação, os alunos deverão carregar a página contendo o componente e 
este último encarregar-se-á, transparentemente, de tarefas como: registro com o servidor de controle e início da 
transferência do trecho do vídeo do servidor apropriado para a máquina local. Alternativamente, em sistemas 
não baseados em páginas como a WWW, o professor pode ativar o programa de apresentação controlada de 
vídeo nas máquinas dos alunos através de comandos remotos. 
Restrições quanto à utilização desse componente em aplicações voltadas para a Internet certamente são 
aplicáveis, uma vez que a infra-estrutura existente ainda não fornece suporte para 
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entrega de dados em tempo real e garantia de qualidade de serviço. No entanto, a utilização de 

vídeo em redes internas (intranets) é uma realidade (Birkmaier, 1997). 
 

CONCLUSÃO 

 Este artigo apresentou uma proposta de ambiente de apoio ao aprendizado utilizando 
multimídia. Esse ambiente (o Interland) fornece ferramentas para auxiliar na edição e apresentação de 
documentos contendo objetos multimídia. 

A proposta do ambiente Interland inclui implícita ou explicitamente todas as características 
pertinentes a sistemas hipermídia sugeridas por Harrison (1995), de forma que temos bons indícios para uma 
implementação bem sucedida do sistema. Alguns componentes estão em fase final de implementação, sendo 
assim, esperamos poder realizar em breve testes de integração e de desempenho (mesmo que parciais). 
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RESUMO 
 Ultimamente os computadores têm sido muito utilizados para fins educacionais. O uso de 
hipermídia e de multimídia como ferramentas de apoio ao ensino melhoram a comunicação e facilitam a 
aplicação de recursos pedagógicos como interações e simulações (Berners-Lee et al., 1994). Este documento 
apresenta um projeto de mestrado em andamento que visa a implementação de mecanismos de auxílio ao 
professor na editoração de material didático utilizando recursos multimída, fazendo com que o professor seja 
o autor. Tais mecanismos constituem-se de ferramentas de busca baseadas em metadados, para ajudar o autor a 
decidir quais dados (áudio, vídeo, gráficos, etc.) usar e como usar. Esses dados são armazenados em um 
servidor e os mecanismos de entrega e acesso são baseados em ambiente WWW. 
 

ABSTRACT 
  Computers have been havely introduced into educational environments. The use of 
hypermedia and multimedia based tools in teaching, improve comunication and facilitate the utilization of 
pedagogic resources such as interaction and simulations. This paper presents on going project (at MSc level) 
that aims at implementing mechanisms to help teachers to act as authors of their own didatic material. These 
mechanisms are metadata-based search tools, that help authors on deciding which data (audio, video, graphics, 
...) to use and how to use them. These data are stored in a server which provides delivery and acess mechanisms 
through WWW environment. 
 

1. INTRODUÇÃO 
Os computadores, atualmente, assumem o papel de ferramenta auxiliar no processo de 

ensino, como ponte de comunicação para fins educacionais (Norman & Spohrer, 1996). Entre os diversos 
fatores positivos, não se espera mais pela importação de livros e pela impressão de periódicos, sendo imediato 
o acesso a informações atualizadas e recursos prontos para utilização. A interface gráfica amigável, surgida 
com o sistema World-Wide Web (WWW), aproxima da Internet as pessoas que antes não se sentiam à vontade 
com os diversos protocolos de acesso. Em comparação com outros serviços de pesquisa bibliográfica, o 
ambiente é muito mais ágil, oferecendo muita informação que não se encontra em mídias convencionais. 
Segundo Skillicorn (1996), a tecnologia da informação torna possível oferecer aprendizado de melhor 
qualidade devido a diversos fatores: pode-se oferecer mais riqueza de informações através do material on-line, 
mostrando os relacionamentos entre os assuntos apresentados; os recursos de multimídia podem tornar 
disponíveis permanentemente as melhores explicações, apresentações e resoluções de problemas; é possível 
oferecer caminhos alternativos, de acordo com estilos e ritmos de aprendizado dos estudantes, avaliando e 
oferecendo explicações simplificadas para os itens que mais provocarem dúvidas; os cursos on-line podem 
também ensinar a localizar informações em grandes sistemas, agindo como um filtro de informações na 
WWW. 
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 A produção de material didático multimídia em ambiente WWW, envolve fatores como o 
armazenamento, a editoração e a apresentação desse material. Estes fatores vêm sendo intensamente pesquisados 
nos últimos anos. Um outro aspecto, de extrema importância na utilização de material didático, é como localizar 
o material de interesse. No processo de edição desse tipo de material, é interessante que o professor seja o autor 
(figura 1) e que ele tenha disponível uma ferramenta que forneça flexibilidade para se obter um grande número de 
informações sobre o material armazenado, de forma ágil, ajudando-o a decidir o que usar e como usar para 
preparar a aula com materiais como vídeo, áudio, imagens e animações. 
 Este documento está dividido da seguinte forma: a seção 1 apresenta esta introdução; a seção 2 
discute as motivações para a utilização de multimídia e hipertexto em ambientes educacionais; a seção 3 discute a 
infra-estrutura necessária para armazenar e organizar buscas a dados multimídia; a seção 4 descreve o projeto de 
mestrado em andamento no ICMSC-USP que visa fornecer um mecanismo para busca baseado em metadados, 
que auxilie o autor na editoração de material didático utilizando multimídia; a seção 5 apresenta uma breve 
conclusão sobre o trabalho. 
 

2. MOTIVAÇÕES PARA A UTILIZAÇÃO DE MULTIMÍDIA E HIPERTEXTO EM AMBIENTES EDUCACIONAIS  
 
MULTIMÍDIA  
 Multimídia é o uso simultâneo de dados em diferentes formas de mídia (voz, vídeo, texto, 
animações e outras). Os tipos de mídia são divididos em dois grupos: temporal (mídia dinâmica ou contínua) e 
não temporal (mídia estática ou discreta). Animações, áudio e vídeo digitais são exemplos de mídias contínuas 
(variam com o tempo: são produzidas a uma determinada taxa de amostragem e devem ser reproduzidas nessa 
mesma taxa) enquanto textos e gráficos são exemplos de mídias discretas (Buford, 1994; veja também Gibbs & 
Tsichritzis, 1995). 

Lindstron (1995) comenta que a “comunicação monomídia” limita o processo de comunicação, 
por não considerar os outros canais através dos quais naturalmente enviamos e adquirimos informações. Ainda 
segundo Lindstron (1995), usando multimídia podemos trabalhar os seguintes fatores: associação 
multissensorial, informação dinâmica e baseada no tempo, feedback (resposta do usuário) e interação, 
personalização e definição de objetivos, flexibilidade e capacidade de alterações, criatividade e experimentação. 
Um determinado meio de comunicação possui características que o tornam mais adequado que outros para certos 
tipos de informação. Esse fato influi no processo cognitivo ao atuar sobre os sentidos, ativando conjuntos 
específicos de habilidades responsáveis pelo 

processamento de informações. Portanto, as mídias desempenham papéis complementares no 
processo de aprendizado, o que aponta em direção a um sistema de educação multimídia (Greenfield, 1987). 
 
HIPERTEXTO E HIPERMÍDIA  

Hipertexto é um sistema de representação de conhecimento no qual diversos elementos de 
conhecimento podem ser montados de maneiras diferentes, de acordo com as diferentes perspectivas dos 
usuários do sistema. Através de ligações (links), o hipertexto oferece mecanismos para se descobrir as 
associações conceituais entre seções de assuntos relacionados (Duncan, 1989). Uma de suas vantagens é 
permitir a exploração através dessas associações conceituais. Em outras palavras, o hipertexto procura simular 
o processo de associação realizado pela mente humana, sendo um de seus objetivos melhorar estratégias de 
aprendizado existentes (McAleese, 1989; veja também Nielsen, 1990). 
 A associação entre hipertexto e multimídia define a hipermídia: textos, imagens e sons 
tornam-se disponíveis à medida que o usuário percorre as ligações existentes entre eles. 
 A WWW (Berners-Lee et al., 1994) é o sistema hipermídia mais conhecido na atualidade. 
Sua independência de plataforma e a possibilidade de agregar novos recursos e serviços aos documentos 
apresentados, implicam na facilidade de execução dos vários recursos pedagógicos - incluindo simulações e 
interações. 
 

3. INFRA-ESTRUTURA PARA ARMAZENAMENTO E ENTREGA DE DADOS MULTIMÍDIA  
A questão do armazenamento de dados multimídia em ambientes WWW é um ponto chave, 

uma vez que o fornecimento do material desejado deve ser gerenciado de forma eficiente para evitar 
sobrecarga do sistema devido ao grande volume dos dados e ao eventual grande número de usuários acessando 
os dados. 

A utilização de servidores de dados multimídia baseados em sistemas VOD (Video-On-
Demand) (Fluckiger, 1995; veja também Little & Venkatesh, 1994) é uma alternativa para se alcançar a 
eficiência exigida. Esses servidores realizam o armazenamento de dados como áudio, vídeo e gráficos (entre 
outros) em algum tipo de dispositivo físico (disco, fita, etc.). O armazenamento pode ser realizado com a ajuda 
de técnicas como RAID5 (Lee et al., 1994), armazenamento hierárquico (Federighi & Rowe, 1994) ou 
armazenamento terciário (Lougher & Shepherd, 1993) para aumentar a eficiência na gravação e na entrega dos 
dados. 
 
ORGANIZAÇÃO DOS DADOS 
 Outra questão, tão importante quanto o armazenamento dos dados, é a forma de se localizar 
o material de interesse no repositório. Grande parte dos acessos ao servidor realizados pelos usuários visa 
obter informações sobre os dados armazenados, como: tamanho do arquivo, data de criação, tipos de vídeo 
disponíveis, duração do vídeo, etc. Mesmo com mecanismos poderosos de armazenamento e transmissão, não 
é uma boa idéia enviar um vídeo completo ao cliente quando se deseja saber apenas o assunto sobre o qual o 
vídeo trata. 
 Para fins de editoração de material didático, o autor necessita de ferramentas que aliem 
interatividade a mecanismos poderosos de busca. A utilização de índices para responder aos tipos 
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Figura 2: Servidor de Dados Multimídia  integrado ao Servidor de Metadados. 

 
de pesquisa necessários é uma boa alternativa, porém dados de mídia contínua necessitam de novas técnicas de 
indexação. 
 Dados de mídia contínua consistem de dois componentes: os dados em si e a informação 
semântica contida nos dados (Griffioen et al., 1996). Diferente de dados alfanuméricos, tipicamente 
representados por valores ASCII, o conteúdo (valores de pixels, por exemplo) de dados de mídia contínua não 
contém muita informação interessante. Dever-se-ia indexar a informação que os pixels representam, isto é, o 
conteúdo semântico dos dados ao invés de indexar os valores em si. Por exemplo, a pesquisa pela cadeia de 
caracteres alfanumérica ‘abc’ é direta. Porém, a pesquisa pela imagem de um carro ou pelo som de um leão em 
um videoclip requer a habilidade de acessar o conteúdo semântico dos dados. Esse conteúdo semântico é 
denominado metadado (Griffioen et al., 1996). 
 A vantagem de se utilizar metadados é que essa abordagem permite ao usuário examinar o 
conteúdo da base de dados sem ter que recuperar objetos volumosos. O conceito de metadados é ideal para 
aplicações multimídia interativas nas quais vários objetos podem estar envolvidos em uma única apresentação. 
Por exemplo, um sistema de aprendizado com suporte eletrônico pode envolver a apresentação de áudio, vídeo, 
gráficos e texto. As informações necessárias para a aplicação sincronizar esses componentes durante a 
apresentação podem ser obtidas de uma base de metadados (localização, tempo de duração, tempo de início para a 
apresentação de um componente, etc.). 
 

4. PROJETO 
O laboratório Intermídia, do ICMSC da USP em São Carlos, está atualmente desenvolvendo um 

sistema de auxílio à editoração de material didático com recursos multimídia, onde esses novos tipos de mídia 
poderão ser manipulados e utilizados em aplicações de auxílio ao professor, em sala de aula ou não, como um 
elemento motivador do aluno. 
 Esse ambiente baseado em tecnologia WWW prevê ferramentas para a fácil elaboração de um 
hiperdocumento onde a inserção de vídeo é o ponto principal. Para tanto o professor (autor) deverá ter acesso 
privilegiado a um servidor de dados multimídia, com utilitários para busca de vídeos (ou parte deles) que lhe 
interessem. Essas ferramentas devem atender às requisições, sob demanda, de uma comunidade de clientes 
disposta em uma rede de computadores. 
 O objetivo específico deste trabalho é construir um mecanismo de gerenciamento dos dados 
armazenados no servidor multimídia, de forma a facilitar o trabalho de editoração fornecendo ferramentas 
interativas de busca e acesso aos dados e, provendo suporte ao compartilhamento de dados multimídia. 
Primeiramente tais ferramentas trabalharão apenas com vídeo, depois pretende-se expandir os conceitos para 
outros tipos de mídia (áudio, imagens, texto e animações). 
 A chave para a construção de uma ferramenta de busca interativa eficiente (para os propósitos 
discutidos) é a implantação de uma base de metadados que contenha os atributos referentes aos vídeos 
armazenados no servidor. Esses atributos constituem índices para responder às perguntas do usuário. Os índices 
podem ser: bibliográficos (título, assunto, gênero, diretor, produtor, elenco, etc.); estruturais (formando a 
hierarquia filme-segmento-cena); de conteúdo (para buscas baseadas em conteúdo ou em palavras-chave 
associadas a um conteúdo) (Berger, 1995). 
 A utilização desses índices traz a vantagem adicional de prover suporte ao compartilhamento 
dos dados multimídia armazenados no servidor. Por exemplo, uma página 

HTML pode usar um segmento de um vídeo, acessando os índices para esse segmento, em vez de copiar o 
segmento desejado em outro arquivo de vídeo. 
 A seguir temos um modelo de dados (Elmasri & Navathe, 1994) da base de metadados 
implantada e em processo de análise, composto pelas seguintes tabelas e seus atributos: 
documento={ident, nomedoc, datacri, criador, tipo, comentário, instituição, endereco_doc} 
indicebib={ident_b, título, resumo, dataentrada, produtor, tamanho, grupo, disciplina, assunto, 
                   tipo_vídeo, tipo_compressão, taxa_frame, tipo_cor, tamanho_frame, tempo} 
pessoa={ident_obj_pessoa, nome, sexo, biografia} 
objeto={ident_obj_objeto, nomeobj, posição, forma, cor, textura, ação, descrição_obj} 
p_chave={palavra, tipoitem, ocorrência} 
cena={idcena, id_doc_cena, cena_segmento, tempo_início_cena, tempo_fim_cena,  
           descrição_cena, objeto_cena, localização_cena, frame_início_cena, frame_fim_cena} 
frame={nframe, idcena, descrição_frame} 
lista_de_frames={lf_idframe, lf_idobj} 
lista_de_cenas={lc_idcena, lc_idobj} 
indice_obj={ident_obj, tipo, ndocs, iddoc_obj} 
item_frame={palavra_chave, numframe, numcena} 
item_pessoa={palavra_chave, nome_pessoa, ocorrência_pessoa} 
item_doc={palavra_chave, id_doc_item, ocorrência_doc} 
item_bib={palavra_chave, id_bib_item, ocorrência_bib} 
item_obj={palavra_chave, id_obj_item, ocorrência_obj} 
item_cena={palavra_cena, id_cena_item, ocorrência_cena} 
ocor_doc={palavra, nocordoc} 
cast={ident_b, nomeator} 
elenco_cena={idcena, nome_ator_cena} 
obj_cena={id_cena, nome_obj_cena} 
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A figura 2 mostra uma visão geral do sistema baseado no paradigma cliente/servidor. O 

sistema é composto por um sistema servidor de dados multimídia (SDM), por clientes e por um servidor de 
metadados (SM) onde será implementado o modelo da base de metadados. Esses componentes são 
interligados por uma rede TCP/IP. O SDM e o SM podem estar na mesma máquina ou não. 
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 Este trabalho envolve a implantação e implementação da base de metadados e, a implementação 
dos módulos gerente e cliente. O desenvolvimento do SDM é assunto de outro trabalho de mestrado. 

A linguagem de programação adotada para a implementação deste projeto foi Java, devido às 
suas facilidades: de ser multi-plataforma, de ter uma vasta biblioteca de funções e de ser orientada a objetos. A 
abordagem de orientação a objetos apresenta as vantagens: de facilitar a inserção e a remoção de componentes e 
de facilitar a interoperabilidade entre os componentes, uma vez que cada objeto possui um comportamento bem 
definido permitindo que os mesmos se comuniquem e interajam de forma bastante simplificada. O sistema 
executa sob uma rede local padrão Ethernet de 10 Mbits, transmitindo vídeos padrões AVI e MPEG. 
 O módulo cliente é responsável por facilitar o acesso do usuário às informações da base de 
metadados, servindo de interface gráfica amigável com as funções de baixo nível do sistema. É ele quem coloca a 
consulta do usuário em um formato padrão, envia a consulta ao SM e exibe o resultado da consulta. As consultas 
podem variar desde a simples pesquisa por um nome até a apresentação de um vídeo. 
 A interface trabalha em um ambiente WWW, composta por páginas HTML e Applets6 Java. 
Pode-se dividi-la em três partes: manipulação da base de metadados, busca e playback. O propósito dessa 
interface é tornar os mecanismos de busca e acesso operacionais, inclusive alimentando a base de metadados 
sempre que um novo vídeo for cadastrado. Uma interface geral do sistema com um ambiente amplo para 
editoração utilizará a interface aqui descrita e constitui assunto de outro projeto de mestrado. 
 A manipulação da base de metadados e o mecanismo de busca serão implementados utilizando-
se a biblioteca da linguagem Java java.sql. Essa biblioteca possui as funções da linguagem SQL necessárias para 
criar e alterar tabelas e, realizar consultas em uma base de dados. Uma vez que o usuário especifique a consulta 
(em alto nível, utilizando a interface), o cliente transforma essa pesquisa em cláusulas SQL que são enviadas ao 
SDM através da rede. 
 O Playback é realizado utilizando-se Java Media Framework (JMF), que provê um ambiente 
com algumas facilidades para a apresentação de vídeo em páginas HTML. Esta parte da interface é acionada 
quando o usuário requisita a apresentação de um vídeo ou para selecionar uma cena ou frame de interesse 
durante o cadastro de um vídeo na base de dados. 
 O módulo servidor de metadados é implementado como uma aplicação Java (Application, 
segundo o jargão de programadores Java), que diferente de Applets, não possui interface gráfica. Ele é 
responsável pelo gerenciamento da base de metadados e por responder às consultas do usuário. Para isso, é 
necessário que haja uma comunicação entre a aplicação e a base de dados, porém essa comunicação não é direta. 
É necessário um driver JDBC (Java DataBase Conectivity) para tratar as cláusulas SQL a transformá-las em uma 
linguagem que o SGBD entenda (Patel & Moss, 1996). O SGBD, ainda em estudo, é o Postgres. 
 A utilização de JDBC torna o sistema independente da base de dados, pode-se alterar o 
programa de interface sem que isso interfira no acesso aos dados. Pode-se até mesmo implantar uma outra base 
de dados, gerenciada por um SGBD diferente, utilizando o mesmo programa de interface (desde que se tenha o 
driver JDBC para esse outro SGBD). 
 A comunicação do cliente com o SM através da rede se dá por meio do padrão CORBA (e seus 
protocolos de comunicação), suportado pela linguagem Java. 

5. CONCLUSÕES 
 Este documento apresentou um projeto de mestrado em andamento que visa construir um 
mecanismo de gerenciamento e busca de dados em servidores multimídia, baseado em metadados. O sistema 
proposto tem como benefícios:  
• Facilitar o processo de busca, por parte do autor (professor), pelo material necessário (áudio, 

vídeo, imagens, textos,...) para a preparação de material didático com recursos multimídia, 
utilizando uma interface amigável baseada em ambiente WWW.  

• Uma vez que a pesquisa é realizada em um servidor de propósito específico, os resultados da busca 
contêm apenas informações de interesse, o que não ocorre com buscas pela Internet. 

• O sistema torna disponível, permanentemente, as apresentações de uma determinada disciplina ou 
assunto, que poderão ser aproveitadas pelos próximos professores da disciplina. 

Após a conclusão da implementação da ferramenta proposta, ela será integrada a um ambiente maior, que 
fornecerá ao professor os meios de editar seu material inserindo vídeos e animações, além de prover 
mecanismos onde o professor (se desejar) possa controlar a apresentação, por exemplo, fazendo pausas e 
voltando a apresentação em pontos de dúvida, ou simplesmente deixar a apresentação disponível sob 
demanda no servidor para que os alunos a utilizem sozinhos. 
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ABSTRACT  

The experience with authoring multimedia material for educational purposes shows a major 
problem: how to provide an easy and efficient way to handle multimedia objects in a manner that non-expert 
users (namely school teachers) can be able to design and build their own presentations? This paper first quickly 
discusses the ideas behind the use of audio and video in educational material delivered by WWW. This is 
followed by a description of the basic infra-structure needed to efficiently store and deliver multimedia objects 
in a special database, the video server. It is then presented a model of an interactive information management 
and retrieval system designed to facilitate the access to items (or parts of the items) stored in the server. This 
system is designed to provide the support for an authoring application. The main characteristic of the system is 
the use of a metadata base which contains attributes of the videos stored in the server. Searches can be made by 
title, subject, length, director, content or, most important in this case, by segments, scene, frame, etc. When a 
user chooses a film (or some part of it) the system provides pointers to be added to the presentation; on data are 
actually inserted to it. In this way, the information stored in the server can be shared between many 
presentations, optmizing the use of memory. The metadata base manipulation and the searching mechanism 
were built with Java.sql library. Postgres is used as data base management system. To test the system, a 
playback tool was built using Java Media Framework (JMF). CORBA is used to provide communication 
between the metadata server and the clients. 
 
1. INTRODUCTION 
 Computers nowadays take on the role of an auxiliary tool in the teaching process as  an 
communication bridge for educational purposes (Norman & Spohrer, 1996).  Among various positive factors, 
you don’t have to wait for the import of books or the printing of papers,  but you have immediate access to 
newest information and  available resources for its usage.   A  user-friendly graphic interface,  first used in the 
World Wide Web (WWW) makes the Internet accessible to people who didn’t feel at home with the various 
access protocols before.  Compared to other bibliographical research methods,  the environment is much more 
agile and offers a lot of information that is not accessible in conventional media. 
 According to Skillicorn (1996),  the information technology makes it possible to offer a 
learning process of high quality due to several factors: you can offer a more variety information through on-
line material, showing the relationship between the proposed subjects;  the multimedia resources  make the best 
explanations, presentations and solutions of problems permanently accessible; you can offer alternative ways 
according to the styles and the learning time of the students, evaluating and offering simplified explanations for 
the items that provoke 
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the most doubts; the on-line courses can also teach you to find information in big systems acting as an 
information filter in the WWW. 
 

Media Creation and  Editing Software
Authoring or media integration software

Delivery and Dsiplay Systems

Figure 1 - Multimedia system layers, Lindstrom (1995)
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 The production of multimedia teaching material  in the WWW environment involves factors 
like storage, editing and the presentation of this material, factors that have been studied intensely during the last 
years. Another aspect of extreme importance in the utilization of teaching material  is the question of how to 
locate the material of interest.  In the process of  editing this type of material it would be of interest that the 
teacher be the author (figure 1)  and that he  has at his hands a tool  that gives him the flexibility to access a great 
number of information about the existing material in an agile way, helping him to decide what to use and how to 
prepare a lesson with things like video, audio, images and animation. 
 This article is divided as follows: section 1 presents this introduction; section 2 discusses the 
motivations for the use of multimedia and hypertext in the educational environment;  section 3 discusses the 
infrastructure necessary to store and organize the search of multimedia data; section 4 describes a project in 
progress that aims at providing a searching mechanism based on metadata which helps the author in the editing of 
teaching multimedia material; section 5 shows a brief conclusion of the work. 

 
2. MOTIVATIONS FOR THE USE OF MUMTIMEDIA AND HYPERMEDIA IN EDUCATIONAL ENVIRONMENTS 
 
MULTIMEDIA 
 Multimedia is the simultaneous use of data in different forms of media (voice,  text,  animation 
and others).  The media types are divided into two groups: temporal  ( dynamic or continuous media) and non-
temporal (static or discrete). Animation and digital audio and video are examples of continuous media  ( they vary 
with time:  they are produced at a certain sample rate  and should be reproduced at the same rate), while texts and 
graphics are examples of discrete media (Buford,1994;  see also Gibbs & Tsichritzis). 
 Lindstron (1995)  mentioned that “monomedia communication”  limits the process of 
communication because it does not consider the other channels through which we naturally send and receive 
information.  Still according to Lindstron, by using multimedia we can work with the following factors:  
multisensorial association, dynamic and time-based information,  feedback ( answer of the user) and interaction, 
personalization and definition of objectives,  flexibility and capacity of alterations, creativity and experimentation. 
 Every means of communication has its characteristics that make it more adequate than others 
for certain type of information. This affects the cognition process by acting through the 

senses, activating specific groups of abilities responsible for the processing of information.  That is why the 
media plays a complementary role in the learning process. This points in the direction of a multimedia 
educational system (Greenfield,1987). 
 
HYPERDOCUMENT AND HYPERMEDIA 
 Hypertext is a system of representation of knowledge in which various elements of  the 
knowledge can be put together in different ways according to the different views of the system’s user. Through 
links, the hypertext offers mechanisms to discover the concept associations between sections of related subjects 
(Duncan,1989). One of its advantages is to allow exploration through those concept associations.  In other 
words,  the hypertext tries to simulate the association process used in the human brain with the aim to improve 
the existing learning strategies.  (McAleese,1989;  see also Nielsen,  1990). 
 The association between hypertext and multimedia defines the hypermedia: texts,  images and 
sounds are available while the user works the links that exist between them. 
 The WWW (Berners-Lee et al.,1994)  is the best known hypermedia system today. Its 
platform independence and the possibility  to aggregate new resources and services to the displayed documents 
involve easy execution of various educational resources - including simulations and interactions. 
 
3. INFRASTRUCTURE FOR STORAGE AND DELIVERY OF MULTIMEDIA DATA 
 How to store multimedia objects in WWW environments is a crucial question because the 
supply of the desired material should be administered in an efficient way to avoid overload of the system due to 
the great amount of data and the possible great number of users accessing those data. 
 The use of multimedia data servers based on VOD (Video-on-Demand) (Fluckinger,1995; 
see also Little & Venkatesh, 1994) systems is an alternative  to achieve the desired efficiency.  These servers 
provide the storage  of data like audio,  video and graphics  (among others)  on some kind of  physical device 
(disk, tape etc.). The storage can be done with the help of techniques like RAID7 (Lee et al.,1994),  hierarchical 
storage (Federighi & Rowe,1994) or tertiary storage devices (Lougher & Shepherd,1993)  to increase the 
efficiency of data recording and data delivery. 
 
ORGANIZATION OF  DATA 
 Another question,  as important as the storage of data, is the way of locating the material of 
interest inside the repository. Users  mostly access  the server to get information about the stored data,  like the 
size of the file, date of creation, types of videos available,  length of the video, etc.  Even with powerful storage 
and transmission mechanisms  it is not a good idea to send a complete video to the client when he/she only 
wants to use a small portion of it. 
 For editing educational material,  the author needs tools that joint together interactivity and 
powerful search mechanisms. The use of indexes to answer the necessary search types is a good alternative. 
However continuous media data need new index techniques. 
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 Multimedia data consist of two components: the data itself and the semantic information 
contained in the data (Griffioen et al.,1996). Different from alphanumeric data, normally shown in ASCII values, 
the content (pixel values, for example)  of multimedia data doesn’t hold much interesting information. The 
information which the pixels represent should be indexed, that is, the semantic content of the data instead of the 
values in itself. For example, the search for the chain of alpha-numerical characters ‘abc’ is direct in a text file.  
However,  the search for the picture of a car or for the sound of a lion in a videoclip requires the ability to access 
the semantic content of the data. This semantic content is called metadata. (Griffioen et al.) 
 The advantage of using metadata lies in the approach which allows the user to examine the 
content of the data base without recovering complex objects. The metadata concept is ideal for interactive 
multimedia purposes in which several objects could be involved in one presentation. For example, a learning 
system with electronic support could involve the presentation of audio, video,  graphics and text.  The necessary 
information for the application to synchronize the components during the demonstration can be gained from a 
metadata base  (location, duration, starting time for the presentation of a component, etc.) 

 
4. THE  PROJECT 
 This environment, in development, is based on WWW technology and provides tools for the 
easy preparation of a hyperdocument where the addition of a video is the main  point.   For this the teacher 
(author)  should have privileged access  to a server of multimedia objects,  with tools to find the videos (or parts 
of them) which interest him.  These tools should attend on request to the needs of a community of clients over a 
computer network. 
 The specific purpose of this work is to build a management mechanism of the stored data inside 
the multimedia server to make the editing easier by providing interactive tools of search and data access,  and to 
give support to multimedia data sharing. At first, these tools will only work with video, later it will be expanded 
to cover other types of media (audio, images, text and animation). 
 This system helps the author by making the editing process more agile. The author has no need 
to know beforehand the file system or its content (different from conventional systems), he simply consults the 
multimedia data server (figure 4), receives a list of video file names as an answer (figure 2),  chooses one of the 
files (with the option of visualizing its content - figure 3), and, if he/she wishes, inserts the video into the 
hyperdocument. The hyperdocument can then be seen in a browser ( figure 5). 

Figure 2 - Search results.  Figure 3 - Video player.  
 The interactivity can be achieved through searches based on the semantic characteristics of  
the videos in question. It is possible to select the level of details in the search  using more attributes, or less 
attributes as parameters. It is possible, too, to define how the answer of the research should be exposed:  in 
form of video,  scenes,  frames,  abstracts of videos,  biographies of the people who take part in the video,  
description of objects in the scene,  or even all of these together.  (figure 4). 
 

Figure 4 - Search tool.
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 The author could search,  for example, for a video whose topic is  cars or for a scene or a frame 
in which appears a car,  or even for the description of a scene  where a red car appears for more than 3 seconds. 

 
 
The figures 2, 3, 4 and 5  show only a prototype of the interface of the search and the presentation of the system,  
helping the author to insert a video into a hyperdocument. 
 The key for the construction of an interactive and efficient  search tool (for the purposes 
mentioned before) is the installation of a metadata base which contains the attributes referring to the videos 
stored at the server. The identification of these attributes is an important part in the project of a metadata base 
because they will have to answer the research of the user. 
In this way the identification of the attributes is done with the help of the identification of the research done by the 
user,  providing indexes to answer the research.  Indexes can be: bibliographical (titles, topics, types, director,  
producer, staff , etc.); structural (hierarchy: movie - segment - scene); of context (for searches based on content or 
on key-words associated with content) (Berger,1995). 

Figure 6 - Model of the Metadata Base.
 

 
The use of these indexes has an additional advantage: providing support for the  sharing of 

multimedia data stored at the server. For example, you can have a document in which one of the  components 
is a video and another document where you only need one sequence of the same video. This second document 
can be created by accessing only the indexes of this specific sequence in the original file instead of extract the 
sequence from the video and create a new file. 
 Figure 6 shows a Extended Entity - Relationship Model (XE-RM) of the metadata base. This 
base contains the previously discussed indexes and offers sufficient flexibility to answer researches like: “ 
locate all videos where the object ‘house‘ appears for more than 5 seconds”.  
 Next we have the relational model mapped from XE-RM of figure 6 in the Boice-Codd 
normal form: 
document={ident, docname, creationdate, owner, type, coment, institution,doc_address} 
bibindex={bib_ident, title, resum, entrydate, produtor, size, group, discipline, subject, 
                   video_type, compression_type, frame_rate, color_type, frame_size, time} 
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person={person_obj_ident, name, sex, biografy} 
object={object_obj_ident, objname, position, form, color, texture, action, 

 obj_description} 
k_word={word, itemtype, occurrence} 
scene={sceneid, scene_doc_id, scene_segment, scene_start_time, scene_end_time,  
           scene_description, scene_object, scene_location, scene_start_frame,  

scene_end_frame} 
frame={frame_number, sceneid, frame_description} 
frame_roll={fr_idframe, fr_idobj} 
scene_roll={sr_idcena, sr_idobj} 
obj_index={obj_ident, typo, ndocs, iddoc_obj} 
frame_ item={key_word, framenumber, scenenumber} 
person_item={key_word, person_name, person_occurrence} 
doc_item={key_word, id_doc_item, doc_occurrence} 
bib_item={key_word, id_bib_item, bib_occurrence} 
obj_item={key_word, id_obj_item, obj_occurrence} 
scene_item={key_word, id_scene_item, scene_occurrence} 
doc_ocur ={word, doc_ocur_num} 
cast={ident_b, actorname} 
scene_cast ={idscene, scene_actor_name} 
scene_obj ={id_scene, scene_obj_name} 
  
 The bibliographical indexes correspond to bibindex. The indexes of content correspond to the 
relations: person, object and p_key. The relations person and object   provide the index of key-words associated 
with images of people and objects. The relation p_key  provides the index  of key-words  associated with names 
and text about the documents (summary,  biography,  titles and descriptions). The structural indexes correspond to 
relations scene and frame. These indexes contain the location of the scene and the frames of interest stored in 
some video of the server. Through these indexes and the content indexes we can recuperate an image of a 
microphone (for example) only by searching for the word “microphone”. 
 
THE SYSTEM ARCHITECTURE  
 Figure 7 shows a general view over the system based on the client/server paradigm.  The system 
contains a multimedia data system server(SDM),  clients and a metadata server (SM) where the model of the 
metadata base is going to be installed.  These components are linked by a TCP/IP network .  The SDM and the SM 
can be inside the same machine or not. 
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F i g u r e  7  -  M u l t i m e d i a  D a t a  S e r v e r  a n d  M e t a d a t a  S e r v e r  I n t e g r a n t i o n .  
 This work covers the implantation and the implementation of the metadata base and the 
installment of the manager and client modules. The development of SDM is the subject of another project. 
 The programming language adopted   for the installment of this project is Java because of its 
facilities:  to be a multi-platform,  to have a vast library of functions and to be object oriented. The approach of 
object orientation presents the advantages: to help with the addition and removal of the components and to 
assist the interaction of the components, since each object has a precisely defined behavior,  allowing them to 
communicate and interact in a much simpler way. The system works under a 10 Mbits local TCP/IP network, 
transmitting video standards AVI and MPEG. 
 The client module is responsible for helping the user to access the metadata base information 
in an easy way  and providing a user-friendly graphic interface (figures 2,3 and 4)  with  low-level functions of 
the system.  It is this module who puts the user’s search into a standard form, sends the search to the SM and 
shows the result of the search. The searches can vary from a simple research of a name to a presentation of a 
video. 
 The interface works in an WWW environment made up of HTML pages and Applets8 Java. It 
can be divided into three parts: manipulation of the metadata base, search and playback. The purpose of this 
interface is to make the search and access mechanisms workable. A common interface of the system with a 
wide environment  for editing will use the  here described interface and is part of yet another project. 
 The manipulation of the metadata base and of the search mechanism are being implemented 
by using the Java library java.sql. This  library contains the functions of the SQL language necessary to create 
and change tables and carry out searches in a data base. Once the user has specified the search (on a high level 
using the interface), the client transforms this research in SQL statements which are sent to the SDM through 
the network. 
 The Playback is done by using Java Media Framework (JMF),  which provides an 
environment with some facilities for the presentation of videos in HTML pages. This part of the 
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interface is set in motion when the user  requests a presentation of a video or for selecting a scene or frame of 
interest during the registration of a video in the data base. 
 The metadata server module is implemented like a Java application which, different from 
Applets,  doesn’t have a graphical interface. It is responsible for managing the metadata base, to receive requests 
from the clients through the network, to deal with these requests  and to send the result of the search to the 
clients. For this, a communication is necessary between the application and the data base,  however this 
communication is not direct.  You need a JDBC (Java DataBase Connectivity) driver to deal with the  SQL 
statements to transform them into a language that the SGBD understands (figure 8) (Patel & Moss,1996).  The 
SGBD,  still being studied,  is the Postgres. 

Figure 8 - The Architecture of the JDBC (Patel & Moss, 1996).

Java Applications

JDBC API

JDBC Driver Manager

JDBC Driver JDBC Driver

DBMS DBMS

 
 The use of JDBC makes the  system independent from the data base;  you can change the 
interface program without interfering with access to the data.  You can even install another data base, managed by 
a different SGBD, using the same interface program (under the condition that you have the driver JDBC for this 
other SGBD). 
 When the SM receives a request from the user,  it is being analyzed.  If it is a request for 
information about data stored in the SDM,  the SM itself gives the answer.  If the search is for the presentation of 
some data ( a video,  an audio,  etc.),   the SM passes the request on to the SDM  so that the latter sends the data 
directly to the client who made the request. 
 The communication of the client with SM through the network runs under the COBRA pattern 
(and its communication protocols)  supported by the Java language (Iona, 1997). 
 
5.  CONCLUSIONS 
 The proposed search mechanism based on metadata helps the author to find and decide which 
material to use in his presentations. This is due to the semantic information available about the stored multimedia 
data and a user-friendly interface. This tool, integrated in a  editing environment (based on WWW technology), 
where the author can create his hyperdocuments by interactively inserting multimedia material, quickens the 
editing process and saves the time of the search for the material and even the time of the production,  because this 
process  supplies support for data sharing, permitting that a part of a video (scene or frame)  can be used without 
the necessity to copy it from the original file. 
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RESUMO 
 Este artigo discute alguns dos problemas de implementação de um sistema de distribuição de 
vídeo utilizando tecnologia Internet. A atenção especial é dada ao servidor de vídeo. Além do armazenamento e 
da distribuição, outro ponto importante é a forma de organizar o acesso aos dados no servidor de modo a obter 
eficiência e flexibilidade na manipulação dos mesmos. Uma base de metadados é implementada para obter a 
organização desejada. O artigo apresenta, como ponto principal, testes realizados para a avaliação comparativa de 
várias alternativas tecnológicas para os vários componentes do sistema. As avaliações incluem a interface de 
aplicação com a rede e com as bases de dados (verificando o impacto do uso de CORBA e de JDBC), o sistema 
operacional (NT e Linux), o sistema de armazenamento (SCSI e RAID) e a rede (ethernet e uma switch ethernet 
com uma porta FDDI para o servidor). O artigo descreve a metodologia utilizada e os resultados encontrados. 
Como exemplo de aplicação, o sistema é utilizado em um ambiente educacional onde a editoração e a 
apresentação são facilitadas.   
 
ABSTRACT  

This paper discusses  some of  the problems on the implementation of an Internet-based 
video delivery system. Special attention is given to the video server. Besides storage and delivery, another 
important point is how to handle the server’s data in a way to provide efficiency and flexibility on the 
multimedia data access. A metadata-based database is used for that purpose. The paper also describes tests 
carried out to comparatively evaluate several hardware and software tecnological alternatives for the 
different components of the system. The evaluations include the application interface with the network and the 
database (verifying the impact of CORBA and JDBC), operating systems (NT an Linux), storage system (SCSI 
alone and RAID) and network (single-bus ethernet and switched ethernet with a FDDI port for the server). The 
paper describes  the metodology used and the results obtained. As an application example,, the system is used 
in an educational environment where editing and presentation are facilitated. 

 
 
1. INTRODUÇÃO  

A entrega de vídeo através de redes de computadores envolve fatores como armazenamento, 
entrega, organização dos dados e apresentação. A questão do armazenamento e a questão da entrega de dados de 
vídeo (e de dados multimídia em geral) em ambientes distribuídos (como a WWW) são pontos chave, uma vez 
que o fornecimento do material desejado deve atender a uma comunidade de usuários dispostos na rede em 
plataformas heterogêneas. O grande volume dos dados multimídia e o eventual grande número de usuários 
realizando acessos ao sistema (simultaneamente) podem levar sistemas convencionais (de armazenamento e 
entrega) à sobrecarga, comprometendo o atendimento da demanda. 

 
VIDEO-ON-DEMAND 

A utilização de servidores de dados multimídia baseados em sistemas VOD (Video-On-Demand) [Flu95, Lit94] 
é uma alternativa para se alcançar a eficiência exigida. Em um sistema VOD os vídeos são armazenados em um 
servidor de vídeo remoto, ao invés de replicar a coleção de vídeos utilizada (muito grande) em cada cliente. Um 
sistema VOD pode receber acessos simultâneos de centenas de usuários com diferentes preferências. O sistema 
deve ser capaz de garantir uma qualidade de serviço satisfatória a 

todos os clientes. No desenvolvimento de um sistema VOD, pesquisadores têm que resolver 
alguns problemas. Primeiro, o sistema deve prover mecanismos para o usuário localizar um vídeo desejado. 
Segundo, o sistema deve armazenar e gerenciar uma grande coleção de dados de vídeos estruturados. Terceiro, 
o sistema deve transportar um vídeo selecionado para o usuário final e executá-lo [Ber95].   

De acordo com o nível de interatividade, os serviços de vídeo podem ser classificados em 
[Flu95]: 

• Serviços Broadcast (No-VOD), similar aos canais de televisão, em que o usuário é 
um participante passivo e não possui nenhum controle sobre a sessão. 

• Serviço Pay-Per-View (PPV), em que o usuário paga por uma programação 
específica, similar ao serviço existente em CATV (Cable TV). 

• Serviço Quasi Video-On-Demand (Q-VOD), em que os usuários são agrupados pelo 
interesse comum que possuem. Os usuários possuem um controle rudimentar, ativado 
por chaveamento para os diferentes grupos. 

• Serviços Near Video-On-Demand (N-VOD), em que funções de avançar e voltar são 
simuladas por transições em um intervalo de tempo discreto (da ordem de cinco 
minutos). Isto é feito utilizando vários canais que possuem a mesma programação, 
porém em tempos diferentes. 

• Serviço True Video-On-Demand (T-VOD), em que o usuário possui total controle 
sobre a apresentação. O usuário tem todas as funções de VCR (Vídeo Cassete 
Recorder), incluindo avançar, voltar, congelar e posicionar diretamente. T-VOD 
aloca para cada usuário um canal exclusivo; com isso, o número de usuários do 
serviço fica limitado pelo número de canais disponíveis. T-VOD necessita de um 
sinal bidirecional entre o usuário e o controle central. Serviços T-VOD são essenciais 
para aplicações como jogos interativos, onde todas as ações de um jogador são vistas 
pelos outros jogadores. 

 
ARMAZENAMENTO 

Em sistemas VOD o armazenamento de dados como áudio, vídeo e gráficos (entre outros) é 
realizado em algum tipo de dispositivo físico (disco, fita, etc.). O armazenamento e o gerenciamento de vídeo 
digital são difíceis devido à grande demanda de espaço de armazenamento requerida por esse material e, devido 
ao custo resultante desse armazenamento. Dessa forma, o armazenamento geralmente é realizado com a ajuda 
de técnicas como RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) [Lee94], armazenamento hierárquico 
[Fed94] ou armazenamento terciário [Lou93] para aumentar a eficiência na gravação e no acesso aos dados. 

 
BUSCA E RECUPERAÇÃO DE DADOS 

Outra questão, tão importante quanto o armazenamento dos dados, é a forma de se localizar 
o material de interesse no repositório. Grande parte dos acessos ao servidor multimídia realizados pelos 
usuários visa obter informações sobre os dados armazenados, como: tamanho do arquivo, data de criação, 
tipos de vídeo disponíveis, duração do vídeo, etc. Mesmo com mecanismos poderosos de armazenamento e 
transmissão, não é uma boa idéia enviar um vídeo completo ao cliente quando se deseja saber apenas o assunto 
sobre o qual o vídeo trata. 
 Para localizar um vídeo desejado uma interface amigável deve ser criada, ajudando o usuário 
a encontrar o vídeo no repositório. O projeto da interface de pesquisa deve considerar quais tipos de pesquisas 
devem ser suportadas e como as pesquisas devem ser especificadas. 
 Adicionalmente, para fins de editoração e apresentação de material multimídia, são 
necessárias ferramentas que aliem interatividade a mecanismos poderosos de busca. A utilização de índices 
para responder aos tipos de pesquisa necessários é uma boa alternativa, porém dados de mídia contínua 
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(mídias que variam com o tempo como vídeos, animações e áudios) necessitam de novas técnicas de indexação, 
como a utilização de metadados. 
SISTEMA OPERACIONAL 

O sistema operacional é fundamental para que um sistema multimídia obtenha bons resultados 
durante as apresentações. Sistemas operacionais convencionais foram projetados para oferecer um uso justo dos 
recursos do sistema entre os programas concorrentes, porém, tais sistemas sofrem a falta de serviços de tempo 
real necessários para o bom desempenho de aplicações multimídia.  
 Os sistemas operacionais convencionais apresentam problemas para suportar aplicações de 
mídia contínua. Segundo Buford [Buf94] alguns desses problemas são: 

• Gerenciamento de Deadline e Recuperação. Ao contrário de aplicações de tempo real, 
muitas aplicações de mídia contínua possuem um deadline (prazo de entrega) inerentemente 
mais suave. Por exemplo, pode-se prosseguir uma videoconferência mesmo que a imagem de 
vídeo mais recente não possa ser processada a tempo. A perda de um deadline não leva ao caos 
total, porém a notificação da perda é uma informação importante, pois baseada nessa 
informação a aplicação pode querer mudar o nível de QoS (Quality of Service), como diminuir 
a taxa de frames sendo apresentados. Quando a aplicação perde um deadline devido à 
sobrecarga ou a erros de hardware ou software, o programa do usuário deve estar apto a tomar 
uma decisão. A decisão geralmente é uma recuperação que, freqüentemente, deve executar com 
uma prioridade maior que a atividade principal, logo, necessita aumentar sua prioridade 
primeiro. 
• Latência de Interrupção. A grande latência das interrupções é uma das razões pelas quais os 
sistemas operacionais convencionais não suportam muito bem atividades de tempo real. 
Aplicações de mídia contínua produzem um número freqüente de interrupções no kernel 
resultando em pesadas trocas de contexto. Todo kernel não preemptivo provê latência de 
interrupção muito grande. O processamento dos eventos de tempo real que disparam uma nova 
thread (ou um novo processo) deve esperar até que o processamento atual do kernel  termine, e 
isto demora vários milissegundos. 
• Gerenciamento de Qualidade de Serviço e Controle de Admissão. Sistemas operacionais 
convencionais não possuem um mecanismo para manter um nível de QoS para aplicações de 
mídia contínua ou esquemas de gerenciamento e prevenção de sobrecarga (através de técnicas 
de controle de admissão), o que pode acarretar problemas de espera (delay) não predizível e 
jitter (descontinuidade no sinal provocada pela perda de um deadline) [Buf94, Ste95]. 

 
REDE DE COMUNICAÇÃO  

Similarmente ao armazenamento o transporte e a execução de dados de vídeo requer um certo 
custo por stream, isso porque os dados de vídeo requerem entrega em tempo real e consomem considerável 
largura de banda de rede quando transmitidos [Ber95]. 
Em sistemas multimídia distribuídos as redes de comunicação devem dar suporte a um conjunto de serviços e 
requisitos como: tráfego em tempo real, garantia de alto desempenho e difusão múltipla. Os protocolos existentes 
como o IPX e o TCP/IP não satisfazem esses requisitos. Eles foram projetados para operar em sub-redes de baixa 
confiabilidade. Apesar da predominância dos protocolos da família TCP/IP, eles são inadequados para a 
utilização de multimídia pois: o protocolo de transporte (TCP) não suporta nenhum parâmetro de qualidade de 
serviço, a verificação de erros por checksum e o controle de fluxo através de janelas deslizantes introduzem um 
overhead muito grande na transmissão, existe a ausência de conexões multiponto, não há limite máximo 
garantido para atraso nem para o jitter e não possui a previsibilidade necessária para operar em tempo real. O uso 
de protocolos TCP/IP é viável para aplicações multimídia quando a sub-rede de comunicação assegura alto 
desempenho e confiabilidade. Existe uma grande expectativa em torno das redes digitais de serviços integrados 
em banda larga (BISDN) usando tecnologia ATM [Com95, Cou94]. 

As limitações apresentadas por sistemas operacionais, redes e protocolos de comunicação convencionais não 
impossibilitam a construção ou execução de aplicações multimídia distribuídas. Hoje em dia existem diversas 
dessas aplicações e o que se almeja é o oferecimento de uma qualidade melhor das mesmas. Por exemplo, 
espera-se que a apresentação de um vídeo em computador tenha a mesma qualidade que a apresentação em 
televisão, porém, para uma apresentação de vídeos através de uma rede de computadores dificilmente 
consegue-se uma apresentação em tela cheia; normalmente a janela de apresentação é pequena (120x 260 
geralmente). A melhoria na qualidade pode ser alcançada através de arquiteturas, algoritmos e técnicas que 
compensem ou anulem os problemas mencionados. No entanto, para algumas classes de aplicações essas 
limitações são perfeitamente aceitáveis (seção 5). 

Este artigo está dividido da seguinte forma: a seção 2 mostra a arquitetura que compõe o 
servidor de vídeo; a seção explica como o acesso as dados está estruturado; a seção 4 apresenta os testes para 
avaliação de desempenho do servidor; a seção 5 dá um exemplo de ambiente que utiliza o servidor de vídeo e a 
seção 6 apresenta as conclusões sobre as avaliações realizadas e sobre as perspectivas do servidor de vídeo. 
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Figura 1 - Visão geral do sistema na WWW.
 

 

2 - ARQUITETURA DO SERVIDOR DE VÍDEO 

 O servidor de vídeo deve atender, sob demanda, a uma comunidade de clientes disposta em 
um ambiente WWW. Como vídeos são objetos volumosos, eles requerem formas de armazenamento e entrega 
diferentes das convencionais, que forneçam eficiência no atendimento a vários clientes simultâneos.  
 O servidor de vídeo utiliza técnica RAID para o armazenamento (figura 2). O RAID consiste 
na criação de uma pilha onde vários discos são agrupados fazendo com que o sistema operacional os reconheça 
como um único disco lógico. A tecnologias RAID possui vários níveis (de 0 a 5), sendo que o nível adotado 
foi o nível 0 (por este apresentar um desempenho melhor em relação aos níveis 1, 2, 3, 4 e 5). O nível 0 
funciona da seguinte forma: quando um arquivo é copiado para o disco lógico cada bloco do arquivo é 
armazenado, paralelamente, em um disco físico. Por exemplo, em um RAID com três discos, três blocos de um 
arquivo são armazenados paralelamente, um bloco em cada disco físico. A vantagem é uma redução no tempo 
de armazenamento e leitura dos arquivos armazenados. 
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               Figura 2 - Sistema de discos do servidor de vídeo. 
  
 O hardware que compõe o servidor de vídeo está especificado abaixo:  
 

• Microcomputador Pentium/200 MMX. 
• 96MB de memória RAM. 
• 1 disco SCSI quantum de 2 GB. 
• 1 disco SCSI seagate de 2 GB. 
• 2 discos SCSI seagate de 4GB. 
• placa controladora SCSI Adaptec 3985.  

 
Em um disco SCSI de 2GB foi instalado o sistema operacional, assim como todos os softwares 

que compõem o servidor. Os arquivos de vídeo encontram-se nos outros três discos SCSI que compõe o disco 
lógico do sistema RAID nível 0.  

Foi escolhida a controladora SCSI Adaptec 3985 por esta possuir uma característica especial 
em relação às controladoras tradicionais. Ela possui três canais de dados independentes (como se fossem três 
controladoras SCSI), sendo que cada canal trabalha a uma taxa de transmissão de 10 MB/s, resultando em uma 
taxa total de 30 MB/s. Dessa forma, cada disco que compõe o RAID foi colocado em um canal diferente, 
fornecendo uma taxa agregada que pode chegar a 30 MB/s, melhorando o serviço em acessos simultâneos.  

O sistema operacional utilizado pelo servidor é o Linux versão 2.0.30, por este ser de domínio 
público, estar disponível para plataforma Intel e por possuir todas as características necessárias para a execução 
do software servidor, tais como: suporte à linguagem JAVA, suporte a drivers JDBC, possuir uma opção de 
instalação de um servidor httpd (Apache), entre outras.  
 
3 - ORGANIZAÇÃO DOS DADOS  

 Para que usuários inexperientes possam ter um acesso fácil ao conteúdo armazenado no 
servidor é necessário um mecanismo de gerenciamento dos dados armazenados que: facilite o trabalho de 
editoração fornecendo ferramentas interativas de busca e acesso aos dados e que forneça suporte ao 
compartilhamento de dados multimídia. A utilização de índices para acesso aos dados fornece interatividade, 
porém dados multimídia (como vídeo) requerem técnicas de indexação diferentes das convencionais. Quando 
uma busca por um nome é realizada, o conteúdo a ser indexado são os caracteres ASCII que compõe o nome e 
esses caracteres representam a informação procurada. Quando se procura pela imagem de um carro, por exemplo, 
o conteúdo da imagem é composto de valores binários (zeros e uns), mas o que gostaríamos de indexar é a 
informação semântica que esses valores representam (um carro) e não os valores em si. 

 A chave para a construção de uma ferramenta de busca interativa eficiente (para os 
propósitos discutidos) é a implantação de uma base de metadados que contenha os atributos referentes aos 
vídeos armazenados no servidor. Esses atributos constituem índices para responder às perguntas do usuário. 
Os índices podem ser: bibliográficos (título, assunto, gênero, diretor, produtor, elenco, etc.); estruturais 
(formando a hierarquia filme-segmento-cena); de conteúdo (para buscas baseadas em conteúdo ou em 
palavras-chave associadas a um conteúdo) [Ber95]. 
 A utilização desses índices traz a vantagem adicional de prover suporte ao compartilhamento 
dos dados multimídia armazenados no servidor. Por exemplo, uma página HTML pode usar um segmento de 
um vídeo, realizando acessos aos índices para esse segmento, em vez de copiar o segmento desejado em outro 
arquivo de vídeo. 
 A seguir temos um modelo físico [Elm94] da base de metadados implantada, composto 
pelas seguintes tabelas e seus atributos: 
 
documento={ident, nomedoc, datacri, criador, tipo, comentário, instituição, endereco_doc} 
indicebib={ident_b, título, resumo, dataentrada, produtor, tamanho, grupo, disciplina, assunto, 
                   tipo_vídeo, tipo_compressão, taxa_frame, tipo_cor, tamanho_frame, tempo} 
pessoa={ident_obj_pessoa, nome, sexo, biografia} 
objeto={ident_obj_objeto, nomeobj, posição, forma, cor, textura, ação, descrição_obj} 
p_chave={palavra, tipoitem, ocorrência} 
cena={idcena, id_doc_cena, cena_segmento, tempo_início_cena, tempo_fim_cena,  
           descrição_cena, objeto_cena, localização_cena, frame_início_cena, frame_fim_cena} 
frame={nframe, idcena, descrição_frame} 
lista_de_frames={lf_idframe, lf_idobj} 
lista_de_cenas={lc_idcena, lc_idobj} 
indice_obj={ident_obj, tipo, ndocs, iddoc_obj} 
item_frame={palavra_chave, numframe, numcena} 
item_pessoa={palavra_chave, nome_pessoa, ocorrência_pessoa} 
item_doc={palavra_chave, id_doc_item, ocorrência_doc} 
item_bib={palavra_chave, id_bib_item, ocorrência_bib} 
item_obj={palavra_chave, id_obj_item, ocorrência_obj} 
item_cena={palavra_cena, id_cena_item, ocorrência_cena} 
ocor_doc={palavra, nocordoc} 
cast={ident_b, nomeator} 
elenco_cena={idcena, nome_ator_cena} 
obj_cena={id_cena, nome_obj_cena} 

 
Além do hardware, o servidor de vídeo é composto por um software servidor e um software 

cliente. Para o desenvolvimento dos módulos cliente e servidor do sistema foi adotada a linguagem JAVA, por 
esta ser multiplataforma (conveniente a ambientes distribuídos baseados em WWW) e por possuir uma vasta 
biblioteca de funções que facilitam o esforço de programação.  

O servidor é responsável por receber requisições (de apresentação de vídeos ou de busca por 
informações) dos clientes tratá-las e enviar a resposta adequada ao cliente. Os dados sobre os vídeos estão 
armazenados na base de metadados e o servidor realiza acessos a tais dados através da tecnologia Java 
DataBase Connectivity (JDBC). O JDBC corresponde a uma API de forma que cada fabricante de 
gerenciadores de bases de dados desenvolve um driver JDBC para que seu produto possa ser usado em 
conjunto com a linguagem JAVA. Por simplicidade, as referências no texto ao driver JDBC utilizado 
(PostgreSQL) serão feitas como JDBC simplesmente. O servidor é implementado como uma aplicação JAVA 
(JAVA application) e está instalado na máquina servidora de aplicativos. 
O cliente é implementado como um applet JAVA, ficando instalado em cada máquina cliente e sendo 
apresentado em um browser. O cliente inclui funções para cadastro (de vídeos, cenas e frames), 
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para busca e possui um player para apresentação de vídeos. O player é implementado através 

da utilização do Java Media Framework (JMF). 
A comunicação cliente/servidor foi desenvolvida utilizando-se a ferramenta Visibroker 3.0, 

que implementa o padrão CORBA (Common Object Request Broker), trazendo as vantagens da distribuição de 
objetos [Vin97]. Por simplicidade, as referências no texto à ferramenta Visibroker serão feitas como CORBA 
simplesmente.  

A figura 3 ilustra o funcionamento do servidor de vídeo. 
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4 - TESTES REALIZADOS 

Os testes realizados têm como objetivo detectar os gargalos no sistema servidor a partir de uma visão ampla do 
mesmo, para que se tenha uma noção clara dos pontos que podem oferecer perda de desempenho. Os testes 
avaliam o impacto da aplicação (de acesso, distribuição e apresentação), que utiliza tecnologias de distribuição de 
objetos e de acesso aos dados em ambientes heterogêneos. Os testes avaliam como o sistema operacional influi 
no desempenho do servidor, qual o desempenho do servidor utilizando RAID comparado a um sistema sem RAID 
e qual o impacto da rede de comunicação no desempenho do servidor. Com isso, avaliam-se todas as camadas por 
onde passam os dados durante sua transmissão.  
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4.1 - AVALIAÇÃO DA CAMADA DE APLICAÇÃO  

 O objetivo da análise da utilização das tecnologias CORBA e JDBC no sistema foi verificar 
o impacto que as mesmas causam no tempo de resposta às consultas do usuário. A análise baseou-se na 
comparação dos tempos para a realização de uma consulta pelo sistema através de uma aplicação. 

A versão da ferramenta Visibroker (versão 3.0) utilizada, que implementa o padrão CORBA, 
não é disponível para plataforma LINUX (que é a utilizada pelo servidor de vídeo). Dessa forma, 
provisoriamente, a base de metadados está instalada em uma máquina diferente da máquina servidora de vídeo. 
 Para que as comparações pudessem ser válidas, duas versões do sistema (cliente e servidor) 
foram desenvolvidas. Uma versão foi implementada utilizando-se CORBA na comunicação, a outra foi 
implementada utilizando-se sockets para a comunicação. Ambas as versões foram desenvolvidas como 
aplicações JAVA, eliminando a presença de um servidor WWW no sistema. 
 Como ilustra a figura 5, a única diferença entre as duas versões utilizadas para a coleta dos 
tempos de transmissão é exatamente a presença em uma delas da camada de software do padrão CORBA. 

Figura 5 - As duas versões do sistema utilizadas na análise.
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 Os compiladores utilizados foram o JDK 1.1.3 e o VBJ 3.0 (parte do Visibroker 3.0), sendo 
que o VBJ foi utilizado apenas para gerar os stubs e os skeletons necessários para o estabelecimento da 
comunicação cliente/servidor segundo o padrão CORBA. O JDK foi utilizado para a geração dos bytecodes do 
cliente e do servidor de ambas as versões. 
 A Java Virtual Machine fornecida pelo JDK foi utilizada para a execução dos programas 
das duas versões do sistema. 
 Os testes foram realizados utilizando-se duas máquinas Sun SparcStation 5 com 32 MB de 
memória RAM, executando o sistema operacional Solaris 2.5, conectadas a uma rede Ethernet de 10 Megabits 
(figura 6). 
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 Foram realizadas as seguintes consultas à base de metadados: 
 select * from cena; 
 select * from cena, documento; 
 select * from cena, documento,frame; 
 select * from cena, documento,frame,objeto; 
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 Essas consultas retornam todos os atributos das tabelas indicadas após a cláusula from. As 
strings contendo as respostas às consultas têm, respectivamente, tamanhos de 588 bytes, 1328 bytes, 13008 bytes 
e 19728 bytes. 
 
 
 A figura 7 ilustra a coleta de uma amostra feita com a versão que utiliza CORBA na 
comunicação. Cada coleta registra o tempo em que a requisição foi enviada (T1) e o tempo em que o 
 

cliente obteve a resposta da consulta (T4). T1 e T4 são obtidos pelo relógio da máquina cliente. Na máquina 
servidora, foi registrado o momento em que a requisição foi passada ao JDBC (T3) e o momento em que o 
JDBC retorna a resposta da consulta ao servidor (T4). Para cada consulta de teste foram realizadas 30 coletas 
de tempo com um cliente, 30 com dois clientes e 30 com três clientes. Nas coletas com dois e três clientes as 
requisições eram feitas simultaneamente a partir de uma única máquina, e cada cliente enviou 30 requisições. 
 O mesmo procedimento de coleta foi utilizado na versão do sistema que utiliza sockets na 
comunicação. 
 Após a coleta dos dados, obteve-se a média dos tempos de resposta de uma consulta, em 
cada caso (tamanho de mensagem e número de clientes), e dos tempos de processamento do JDBC, tempos 
esses medidos em milissegundos. As médias foram anotadas desprezando-se as casas decimais. 

Na análise de desempenho do JDBC buscou-se medir, em média, qual a porcentagem do 
tempo total de uma consulta que o JDBC ocupava. 

A tabela 1 sumariza os resultados obtidos onde a coluna “JDBC” representa a média do 
tempo (em milissegundos) de processamento do JDBC para cada número de clientes em cada tamanho de 
mensagem. As colunas “Tempo Total” representam as médias dos tempos (em milissegundos) entre a 
requisição de uma consulta e a obtenção da resposta, para cada tamanho de mensagem em cada versão do 
sistema de teste (socket e CORBA). As colunas ”%” indicam a taxa porcentual procurada.  
 Os resultados apontados na tabela 1 (e na figura 8) mostram que para mensagens pequenas o 
JDBC ocupa uma parte substancial do tempo total para a realização de uma consulta, ficando entre 57 e 62% 
na versão socket e entre 46 e 58% na versão CORBA. 
 

Tabela 1 - Porcentagem do Tempo Total gasto pelo JDBC. 
Mensagem de 588 bytes 
                                                          Socket                            CORBA 
 JDBC   Tempo Total %      Tempo Total   % 
1 cliente 725       1232 58       1320                54 
2 clientes 832       1356 61       1547                53 
3 clientes 969       1696 57      1736                 55 
Mensagem de 1328 bytes 
                                                         Socket                           CORBA 
 JDBC   Tempo Total %     Tempo Total   % 
1 cliente 838       1367 61     1467                 57 
2 clientes 1016     1659 61     1746                 58 
3 clientes 1281     2051 62     2776                 46 
Mensagem de 13008 bytes 
                                                        Socket                            CORBA 
 JDBC     Tempo Total %      Tempo Total   % 
1 cliente 1069        3629 29       3945                27 
2 clientes 1731        3990 43       6570                26 
3 clientes 2730        7653                     35      12315               22 
Mensagem de 19728 bytes 
                                                        Socket                            CORBA 
 JDBC     Tempo Total %      Tempo Total   % 
1 cliente 1623        5210 31       5723                28 
2 clientes 2536        7308                     34       7792                32 
3 clientes 3739        9463 39      19213               19 
 
Observa-se que aumentando o tamanho da mensagem a porcentagem diminui. Isso porque o tempo total para 
processamento de uma consulta (tempo entre o cliente requisitar a consulta e obter a resposta) aumenta a uma 
taxa maior que o tempo de processamento da consulta pelo JDBC no servidor. 
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Por exemplo, o tempo de processamento do JDBC para três clientes com mensagem de 1328 bytes foi de 1281 
milissegundos e aumentou para 3739 milissegundos com três clientes e mensagem de 19728 bytes, um aumento 
de 291%. Considerando-se o mesmo número de clientes e os mesmos tamanhos de mensagens, o tempo total da 
versão CORBA aumentou de 2776 para 19213, um aumento de 692% (a versão socket aumentou 461%). 

Com isso conclui-se que para os propósitos do sistema, que utilizará mais freqüentemente 
mensagens pequenas, o driver JDBC utilizado constitui um “gargalo”. 
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Figura 8 - Gráfico do tempo médio de processamento do JDBC. 

Com relação à utilização de CORBA, analisando-se os dados obtidos e comparando-se o desempenho das duas 
versões de teste do sistema, chegou-se aos resultados contidos na tabela 2. Esta tabela mostra as médias do tempo 
total gasto pelo sistema entre o cliente requisitar uma consulta e obter a resposta (Socket e CORBA), subtraídas 
do tempo gasto pelo JDBC para o processamento das consultas. A coluna socket mostra o tempo médio de 
transmissão das mensagens, sem computar o tempo de processamento do JDBC no servidor. A coluna CORBA 
mostra o tempo médio da transmissão das mensagens, também sem computar o tempo de processamento do 
JDBC, mas incluindo o tempo gasto pela camada CORBA. A diferença entre essas duas colunas (contida na 
coluna milissegundos) é o atraso medido em milissegundos imposto pela utilização de CORBA no sistema. A 
coluna “%” mostra em termos porcentuais o quanto a versão de teste do sistema utilizando CORBA foi mais 
lenta que a versão utilizando sockets. 

Tabela 2 - Comparação de desempenho entre as versões Socket  e CORBA. 
Mensagem de 588 bytes 
 Socket       CORBA %         Milissegundos 
1 Cliente 526            576 9            50 
2 Clientes 534            704 31         170 
3 Clientes 551            942 70         391 
Mensagem de 1328 bytes 
 Socket      CORBA %        Milissegundos 
1 Cliente 548            607 10        59 
2 Clientes 566            807 42        241 
3 Clientes 609           1656 171      1047 
Mensagem de 13008 bytes 
 Socket      CORBA %       Milissegundos 
1 Cliente 2570          2866 11       296 
2 Clientes 2894          4203 45       1309 
3 Clientes 4359         10149 132     5790 
Mensagem de 19728 bytes 
 Socket      CORBA %       Milissegundos 
1 Cliente 3609          4077 12       468 
2 Clientes 3956          6071 53       2115 
3 Clientes 5059         16138 218     11079 
 

Como o sistema de teste foi implementado em duas máquinas (uma servidora e uma cliente) 
deve-se considerar o atraso imposto pela máquina cliente ao processar o envio e o recebimento de requisições 
concorrentes (2 e 3 clientes). 
 Os testes mostraram que a utilização de CORBA impõe um atraso na comunicação 
cliente/servidor, como esperado (figura 9). Em termos porcentuais as diferenças são consideráveis (tabela 2), 
porém o tempo que o usuário final terá que esperar a mais por uma resposta não é tão significativo para os 
tamanhos de mensagens que serão mais utilizados no sistema (entre 100 e 5000 bytes). Por exemplo, um 
usuário que requisitar uma consulta cujo tamanho da mensagem de resposta seja de 13008 bytes terá que 
esperar 0,296 segundos (em média) a mais se utilizar CORBA na comunicação cliente/servidor. 
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 Figura 9 - Gráfico comparativo do desempenho entre as versões CORBA e Sockets. 
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Na figura 9 as colunas de 1 a 3 representam as mensagens de 588 bytes, as colunas de 4 a 6 representam as 
mensagens de 1328 bytes, as colunas de 7 a 9 representam as mensagens de 13008 bytes e as colunas de 10 a 12 
representam as mensagens de 19728 bytes. 
 

Tabela 3 - Desvio padrão das amostras. 
 
Mensagem de 588 bytes 
 CORBA (Desv. Padrão; Média) Socket  (Desv. 
Padrão; Média) JDBC (Desv. Padrão; Média) 
1 cliente 186; 1320 172; 1232 
2 clientes 289; 1547 304; 1356 
3 clientes 524; 1736 331; 1696 
Mensagem de 1328 bytes 
 CORBA (Desv. Padrão; Média) Socket  (Desv. 
Padrão; Média) JDBC (Desv. Padrão; Média) 
1 cliente 137; 1467 127; 1367 
2 clientes 177; 1746 373; 1659 
3 clientes 1074; 2776 689; 2051 
Mensagem de 13008 bytes 
 CORBA (Desv. Padrão; Média) Socket  (Desv. 
Padrão; Média) JDBC (Desv. Padrão; Média) 
1 cliente 605; 3945 187; 3629 
2 clientes 856; 6570 709; 3990 
3 clientes 3250; 12315 2893; 7653 
Mensagem de 19728 bytes 
 CORBA (Desv. Padrão; Média) Socket  (Desv. 
Padrão; Média) JDBC (Desv. Padrão; Média) 
1 cliente 476; 5723 329; 5210 
2 clientes 2190; 7792 848; 7308 
3 clientes 7693; 19213 2216; 9463 
 
4.2 TESTES COM SOS DIFERENTES - LINUX E WINDOWS/NT 

METODOLOGIA  APLICADA 

 Antes de apresentar os resultados do teste com o sistema operacional, vale descrever a 
metodologia utilizada. Vale também ressaltar que essa metodologia foi empregada em todos os testes, com 
exceção da avaliação da utilização das tecnologias CORBA e JDBC. Para a realização dos testes de desempenho 
do servidor de vídeo o ambiente ilustrado na figura 10 foi montado. 
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Discos
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Cliente Cliente Cliente

Ethernet 10Mbps
HUB

1-Teste do S.O.

2 - Teste de disco

3 - Teste da rede

         Figura 10 – Ambiente de testes.  
O servidor de vídeo segue a especificação da seção 2 (figura 2). Os clientes são 

microcomputadores Pentium de 166 MHz, com 32 MB de memória RAM e discos rígidos de 1.7 GB (IDE), 
com placas de rede Fast-Ethernet 3Com PCI 10/100 Mbps. 

Os testes consistiram na transferência de dois arquivos, um de 7MB e outro de 81MB, de 
forma local e de forma remota. Para a transferência dos arquivos foi utilizado o programa FTP por este 
fornecer a taxa e o tempo de transferência de um arquivo e, por estar disponível para as plataformas utilizadas. 

Os testes realizados foram os seguintes: 
• Teste 1 - transferência de um arquivo de 7MB. 
• Teste 2 - dois acessos concorrentes à mesma cópia do arquivo de 81MB. 
• Teste 3 - três acessos concorrentes à mesma cópia do arquivo de 81MB. 
• Teste 4 - dois acessos concorrentes a três cópias diferentes do arquivo de 81MB. 
• Teste 5 - três acessos concorrentes a três cópias diferentes do arquivo de 81MB. 

 
 
DESEMPENHO DO SISTEMA OPERACIONAL 

O objetivo desse teste é comparar o desempenho do servidor de vídeo (com e sem a 
tecnologia RAID) em dois sistemas operacionais diferentes, Linux (versão Slakware 3.3 kernel 2.0.30) e 
Windows/NT 4.0. Os dois SOs foram instalados no servidor de vídeo. Foram realizadas transferências de 
arquivos seguindo a metodologia descrita acima. 

Os testes realizados compararam o desempenho do servidor, em plataforma Linux, quando 
esta utiliza e quando não utiliza RAID. Também comparam o desempenho do servidor em plataformas 
diferentes (Windows/NT e Linux) sem utilizar RAID. Nesse teste não foi possível comparar o desempenho do 
servidor entre os dois sistemas operacionais utilizando a  tecnologia RAID, já que o Windows/NT não possui 
suporte para a placa Adaptec 3985 (controladora de RAID). Para os testes sem a tecnologia RAID empregou-
se um (único) disco rígido SCSI quantum de 4.0 GB e uma placa controladora SCSI Adaptec 2940AU. A 
tabela 4 mostra os resultados obtidos com os testes, que expressam a taxa de transferência dos arquivos em 
KiloBytes por segundo. 
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Tabela 4 - Desempenho do servidor com SOs diferentes. 

Teste WindowsNT (kbytes/ seg) Linux (kbytes/ seg) 
1 1372 2780 
2 745 1917 
3 522 1482 
4 571 898 
5 416 660 

 
Conclui-se que o sistema operacional Windows/NT, em sua configuração padrão, apresenta um 

desempenho inferior ao sistema operacional Linux no atendimento a requisição locais de arquivos (tabela 4 e 
figura 10). Outra constatação é que a utilização da tecnologia RAID (de forma local) no gerenciamento do 
sistema de arquivos obtém um desempenho superior em relação do sistema de arquivos tradicional (único 
disco). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

      Figura 11 - Desempenho do servidor com sistemas operacionais diferentes. 
 

4.3 - TESTES COM A REDE 

 O teste anterior apontou um desempenho melhor do servidor de vídeo, em ambiente local, com 
a plataforma Linux. Como os sistemas operacionais em questão possuem formas diferentes de gerenciar o envio 
de informações pela rede, buscou-se verificar se o Linux continuaria oferecendo um melhor serviço quando a 
transferência de arquivos ocorresse de forma remota. 

Utilizaram-se duas configurações de rede diferentes. Em uma configuração o servidor e as 
estações clientes estão conectados através de uma rede Ethernet de 10Mbps (figura 12), na outra é utilizada uma 
rede FDDI de 100Mbps conectando o servidor e os clientes através de um Switch Ethernet de 10 Mbps (figura 
13). A configuração do servidor utilizada nesse teste foi a mesma configuração sem RAID do teste anterior. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os resultados obtidos dos testes sobre a rede Ethernet são mostrados na tabela 5 e na figura 
14. Os resultados dos testes sobre a rede FDDI são mostrados na tabela 6 e a figura 15. A figura 16 compara o 
porcentual de utilização da rede Ethernet entre os dois sistemas operacionais. 

 
     Tabela 5 - Desempenho sobre rede Ethernet. 
Teste WindowsNT (kybtes/ seg) Linux (kbytes/ seg) 
1 783 1069 
2 524 569 
3 420 426 
4 553 568 
5 380 386 
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 Figura 12 - Rede Ethernet para testes. Figura 13 - Rede FDDI+Switch ethernet para testes. 



 
 

Tabela 6 - Desempenho sobre rede FDDI. 
Teste WindowsNT (kybtes/ seg) Linux (kbytes/ seg) 
1 1039 1069 
2 1060 1075 
3 1000 1065 
4 986 1064 
5 779 1008 
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Figura 15 – Desempenho do S.O. – sistema de rede FDDI + Switch Ethernet 
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Figura 16 – Porcentual de utilização da rede Ethernet. 
 
 

O Windows/NT apresentou um desempenho inferior ao Linux na transferência dos arquivos nos dois casos 
analisados (Ethernet e FDDI). 

Outra conclusão é que a rede Ethernet se torna um gargalo para um número médio de 
clientes (figura 14). Analisando a figura 16 podemos observar que no teste 1, o gargalo é o sistema de rede 
do Windows/NT, já nos testes seguintes o gargalo é a rede Ethernet (10Mbps), já que a sua utilização chega 
a 90%, que para a rede Ethernet é uma taxa alta. No sistema operacional Linux, o gargalo sempre é a rede. 

Na figura 15 podemos concluir que o gargalo inicialmente é a rede Ethernet (10Mbps), 
porém para um número maior de clientes, o gargalo se torna o sistema de arquivo, concluímos também que 
gerenciamento de acesso ao disco do WindowsNT é menos eficiente que do Linux. 

 
4.4 - AVALIAÇÃO DO ACESSO REMOTO AO DISCO VIA ETHERNET 

Quando o sistema RAID é instalado em um computador, ele promove mudanças na forma de 
acesso e armazenamento dos dados, modificando o sistema de arquivos. 

O objetivo desse teste foi comparar o desempenho do servidor de vídeo, sobre uma rede de 
computadores, ao se utilizar um sistema de arquivo tradicional (único disco) e utilizando o sistema de arquivo 
com a tecnologia Raid-0. O mesmo teste já foi realizado de maneira local (descrito na seção 4.2) e os 
resultados estão na tabela 4. Os testes foram realizados sobre o sistema operacional Linux. O servidor foi 
configurado com a controladora SCSI Adaptec 3985 (controladora de RAID) e o disco lógico RAID foi 
montado sobre os três discos rígidos SCSI quantum (1 de 2GB e 2 de 4GB). Os resultados obtidos são 
mostrados na tabela 7 e na figura 17. 

 
   Tabela 7 - Desempenho do servidor sobre ethernet. 
 Teste                   Um único disco SCSI (kbytes/seg)      Tecnologia RAID (kbytes/ seg) 
 1                                                       1064                                      1069 
 2                                                        579                                        569 
 3                                                        427                                        426 
 4                                                        559                                        568 
 5                                                       388                                         386 
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  Figura 17 – Desempenho do Sistema de Arquivo sobre uma rede Ethernet (10Mbps). 
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Conclui-se que o gargalo do sistema é a rede Ethernet (10Mbps). Tanto o sistema de arquivo tradicional quanto 
no sistema de arquivo com tecnologia RAID apresentaram resultados semelhantes. A utilização da rede neste 
teste foi de aproximadamente 90%, que é alta para a rede Ethernet (10Mbps). 
 

4.5 - AVALIAÇÃO DO ACESSO REMOTO AO DISCO VIA FDDI 

 Este teste visa medir o desempenho ao se utilizar um sistema de arquivo tradicional e 
utilizando o sistema de arquivo com a tecnologia Raid-0 sobre uma rede onde o servidor está conectado através 
de uma rede FDDI (100Mbps) e as estações estão conectados através de uma switch Ethernet (10Mbps). Os 
testes foram realizados sobre o Sistema Operacional Linux e com a controladora SCSI Adaptec 3985, o disco 
lógico RAID foi montado sobre os três discos rígidos SCSI quantum (1 de 2GB e 2 de 4GB), placa de rede digital 
FDDI DEFPA-AA. Os resultados obtidos são mostrados na tabela 8 e na figura 18. 
 
Tabela 8 - Desempenho do servidor sobre rede FDDI. 
Teste Um único disco SCSI (kbytes/seg) Tecnologia RAID 
(kbytes/ seg) 
1 1069 1078 
2 1075 1076 
3 1065 1063 
4 1064 1061 
5 1008 1067 
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    Figura 18 – Desempenho do Sistema de Arquivo sobre uma rede FDDI e switch Ethernet. 
 
Concluímos que o gargalo do sistema inicialmente é a rede Ethernet (10Mbps), porém com um número médio de 
clientes, demonstrou que o sistema de arquivo tradicional se torna o gargalo, o gráfico demonstra também que o 
gargalo sempre é a rede no sistema de arquivo com tecnologia RAID. 

5. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIDOR  

Como exemplo de utilização do sistema servidor de vídeo tem-se o ambiente Interland 
[Cas97], que é composto por aplicações de autoria e de apresentação hipermídia, implementadas pensando-se 
nos usuários finais: professores e alunos. Além disso, outras aplicações de apoio ao professor, tais como 
registro do comportamento dos alunos, devem estar disponíveis. 

Um componente interessante desse ambiente, que pode ser utilizado em diversas situações de 
treinamento, é a sessão de vídeo controlada. A função desse componente é permitir a apresentação de um 
trecho de vídeo (eventualmente, mais de um) para diversos alunos ao mesmo tempo e, além disso, permitir que 
o professor tenha total controle sobre a execução do mesmo. 

Um caso de uso desse componente ocorre na situação em que o professor deseja apresentar 
um vídeo e parar em posições predeterminadas, ou não, para explicar um assunto correlacionado e depois 
continuar a execução. Se, por exemplo, um aluno solicitar um detalhamento sobre um ponto específico do 
vídeo, o professor pode marcar um trecho do mesmo através de seu console e executar novamente esse trecho 
em todas as máquinas que estão assistindo a sessão, em um subconjunto dessas máquinas ou apenas na 
máquina do aluno que solicitou a informação. 

Em termos de autoria, o professor deverá apenas escolher esse componente e fornecer 
parâmetros como o trecho de vídeo a ser utilizado; e a ferramenta de edição será responsável pela inclusão dos 
tags e scripts necessários na página HTML para execução do componente. 

Em termos de apresentação, os alunos deverão carregar a página contendo o componente e 
este último encarregar-se-á, transparentemente, de tarefas como: registro com o servidor de controle e início da 
transferência do trecho do vídeo do servidor apropriado para a máquina local. Alternativamente, em sistemas 
não baseados em páginas como a WWW, o professor pode ativar o programa de apresentação controlada de 
vídeo nas máquinas dos alunos através de comandos remotos. 

Restrições quanto à utilização desse componente em aplicações voltadas para a Internet 
certamente são aplicáveis, uma vez que a infra-estrutura existente ainda não fornece suporte para entrega de 
dados em tempo real e garantia de qualidade de serviço. No entanto, a utilização de vídeo em redes internas 
(intranets) é uma realidade. 
 
6 - CONCLUSÕES 

Os testes realizados mostram que é perfeitamente possível a implementação de sistemas de 
distribuição de vídeo via tecnologias de rede Internet. Para contornar os problemas oriundos da precariedade 
dos protocolos TCP/IP e ethernet para a transmissão de mídia contínua, nota-se o aparecimento de várias 
tecnologias que possibilitam o uso de um sistema de armazenamento remoto de vídeo e sua apresentação local 
com razoável qualidade sem a utilização de sincronismo durante todo o processo (p. ex. Vxtreme, RealVideo, 
CU-Seeme e o padrão JMF). Desta forma, a questão principal torna-se o provimento de largura de banda 
necessária para a aplicação. A maioria dos problemas inseridos pela rede e pelos sistemas operacionais são 
resolvidos através de esquemas avançados de bufferização. 
 Este trabalho avaliou várias opções de tecnologias “convencionais”, mostrando 
configurações possíveis de serem utilizadas para o serviço de armazenamento e distribuição de vídeo. Em 
termos gerais, a única peça não-convencional utilizada pelo sistema é uma placa especial SCSI, com 3 canais. 
A utilização de RAID é alcançada via software padrão embutido no Linux.  
A tabela 4  mostra que a configuração melhor testada consegue entregar 7,060  MBytes por segundo (2 vezes 
3,530, pois cada transferência envolve dois acessos ao disco). Este número é altamente dependente da 
configuração (CPU, discos, controladora, RAM, etc). Tem-se notícia de plataformas 
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Linux  provendo taxas de acesso médias de 27 MBytes  por segundo (dual pentium 300 MHz, 1 

GBytes de memória; 8 discos SCSI 4 GBytes e controladora DPT ultrawide).  
 Apesar do sistema poder ser utilizado na “grande rede”, prevemos uma demanda maior para 
serviços como este em redes locais (empresas e escolas). Vários esquemas diferentes de rede podem ser utilizados 
para a distribuição. Os testes nesta área mostram o ganho que se pode ter quando se utiliza switches que possuem 
portas de alto desempenho (no caso foi utilizado FDDI) para conexão do servidor à switch. Por exemplo, 
supondo-se que uma aplicação necessitasse de 600 KBytes por segundo (padrão MPC3) e que esta fosse utilizada 
simultaneamente por 20 máquinas, a quantidade agregada de dados transmitidos seria de 12 MBytes por segundo 
(96 Mbits por segundo). Uma configuração possível de rede seria a conexão das 20 estações numa switch 
ethernet com porta FDDI para o servidor. Neste caso, precisaríamos de um servidor melhor configurado que o 
utilizado nos testes, com custo adicional relativamente baixo (vide, na figura 16 que, com 3 máquinas acessando 
o sistema, já se nota a limitaçÃo do acesso ao disco no caso sem RAID. Se o teste tivesse sido continuado com 
mais máquinas clientes, chegaríamos também a notar o limite do sistema com RAID). Situações de demanda 
maior  de largura de banda precisaria de diferente arquitetura de rede, pois no caso descrito a conexão FDDI está  
próxima do limite de sua capacidade. Uma troca de FDDI por ATM a 155 Mbps poderia prover uma capacidade 
adicional ao sistema. 
 Os testes de medida de performance no acesso a bases de dados e à rede também são 
reveladoras, principalmente por mostrarem que o acesso via JDBC impõe um delay razoável. No processo de 
apresentação do vídeo este delay  não é significativo, pois aparece apenas na fase inicial (requisição) da 
transmissão do vídeo Vale salientar aqui que deve-se levar em consideração que implementações de CORBA e de 
JDBC podem variar muito em termos de performance. Uma avaliação comparativa entre várias implementações 
mostrou-nos ser  uma tarefa interessante para o futuro. 
 Finalmente, devemos ressaltar que, apesar de não avaliado quantitativamente, a organização do 
sistema, dividido em uma base de dados de títulos (servidor de metadados) e uma base de dados de conteúdo 
torna o processo de edição e apresentação de vídeo bastante eficiente e flexível. 
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