
 
CONCLUSÕES 

 
 

6.1 - INTRODUÇÃO  

 O mecanismo proposto para gerenciamento de dados e para busca, baseado em 

metadados, auxilia o autor a encontrar e decidir que material de vídeo usar em suas 

apresentações. Isto é devido às informações semânticas disponíveis sobre os dados multimídia 

armazenados e à flexibilidade fornecida pela distribuição de objetos. Esta ferramenta integrada a 

um ambiente (baseado em tecnologia WWW) de edição onde o autor pode criar seus 

hiperdocumentos, inserindo material multimídia interativamente, agiliza o processo de edição, 

economizando o tempo para a procura de material e até mesmo o tempo de produção. Esta 

abordagem provê suporte para compartilhamento, onde dados multimídia podem ser divididos em 

subobjetos e reaproveitados, permitindo, por exemplo, que uma parte de um vídeo (cena ou 

frame) possa ser utilizada sem a necessidade de copiá-la do arquivo original, economizando 

tempo de produção e espaço de armazenamento.  

 As próximas seções deste capítulo discutem os resultados dos testes realizados para 

avaliação da utilização de CORBA e JDBC, os benefícios oferecidos por este trabalho, as 

dificuldades encontradas durante o desenvolvimento do projeto e os trabalhos que poderão ser 

realizados a partir deste ou se aproveitar de aspectos descritos nesta dissertação. 

 

6.2 - DISCUSSÃO SOBRE OS RESULTADOS  DOS TESTES 
Os testes realizados neste trabalho, em conjunto com outros testes de desempenho do 

servidor de vídeo (ver apêndice 33-54) 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 (por exemplo Vxtreme, 
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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. 

 Os testes de medida de performance no acesso a bases de dados e à rede são reveladores, 

principalmente por mostrarem que o acesso via JDBC impõe um delay razoável, assim como a 

utilização de CORBA na comunicação cliente/servidor. 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 desempenho. Uma avaliação comparativa entre várias 

implementações é uma tarefa interessante para o futuro. 

 Finalmente, deve-se ressaltar que, apesar de não avaliado quantitativamente, a organização 

do sistema de distribuição de vídeo, 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. 

 

6.3 - BENEFÍCIOS DO TRABALHO  

 O uso de metadados permite uma organização eficiente dos dados de vídeo armazenados 

no servidor, facilitando o acesso a esses dados e permitindo a construção de mecanismos de busca 

interativos poderosos. As pesquisas podem ser realizadas baseando-se nas características 

semânticas do objeto procurado, ou seja, podemos descrever um objeto (tipo, cor, tamanho, etc.) 

para que o mecanismo de busca verifique sua existência no repositório. Isto é muito útil uma vez 

que o usuário (autor) não necessita executar longos e volumosos objetos multimídia (como um 

vídeo por exemplo) a procura de algo que lhe interesse, ele pode simplesmente “descrever” o quer 

(economia de tempo). 

 Outra vantagem do uso de metadados é dar suporte ao compartilhamento de objetos 

multimídia. O mecanismo construído permite a divisão de objetos multimídia (vídeo) em 

subobjetos, obedecendo uma hierarquia (vídeo-cenas-frames). Com isso pode-se utilizar um vídeo 

em um hiperdocumento, e uma parte do mesmo vídeo em outro hiperdocumento, eliminando-se a 

necessidade de copiar o conteúdo do subobjeto em outro arquivo (economia de espaço de 



Conclusões 

 89

armazenamento). As técnicas utilizadas para construir esse mecanismo, o qual é aplicado ao 

gerenciamento de armazenamento e à busca de vídeos, podem ser facilmente aplicadas a outros 

tipos de mídia. 

 A utilização de orientação a objetos na implementação do projeto traz a vantagem da 

modularidade. O conceito de objetos isola os clientes (que pedem serviços) dos servidores (que 

provêem serviços) através do encapsulamento de interfaces bem definidas. Dessa forma, os 

serviços podem ser alterados sem a necessidade de se mudar a interface. Se novos serviços 

precisam ser oferecidos basta registrar a interface, sem grandes mudanças de código no cliente. 

No lado do servidor, basta acrescentar o código referente ao novo objeto (que irá prover o novo 

serviço), sem ter que alterar o código de outros objetos. 

 Em sistemas distribuídos uma das principais preocupações é fornecer um ambiente 

transparente que execute em plataformas heterogêneas. A utilização da linguagem JAVA, por si 

só, assegura a funcionalidade em ambientes heterogêneos (multiplataforma), porém, isso não 

garante a transparência. A utilização de CORBA na comunicação cliente/servidor provê um modo 

transparente de acesso a objetos (provedores de serviços) distribuídos pela rede, alcançando 

transparência de localização. A utilização de CORBA também reduziu o esforço de programação 

da comunicação cliente/servidor. 

 Outra contribuição deste trabalho é que o mesmo constituiu, através da análise de alguns 

possíveis “gargalos” do sistema (camada CORBA e JDBC), um esforço inicial para futuras 

análises de desempenho. 

 

6.4 - DIFICULDADES ENCONTRADAS 
 As principais dificuldades encontradas durante o desenvolvimento deste trabalho podem 

ser divididas em duas fases: a de modelagem e de implementação do sistema de busca e 

gerenciamento de dados de vídeo. Na fase de modelagem, uma dificuldade foi encontrar e 

modelar as necessidades do usuário de forma a compreender o que o sistema deveria fornecer 

para atendê-las. Outra dificuldade foi modelar a base de metadados para que a mesma pudesse 

conter todos os atributos necessários para responder as requisições do usuário, de forma 

interativa e preservando ao máximo a semântica que os dados contêm no mundo real. Como 
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resultado obteve-se o diagrama E-R, ilustrado no capítulo 5 figura 5.5, representando o ME-RX 

do sistema. 

 Na fase de implementação a principal dificuldade foi entender como funcionavam as 

tecnologias JDBC, CORBA, e JMF, por serem muito recentes, e como integrá-las sob a 

plataforma JAVA. Outra dificuldade foi alimentar a base de metadados. Essa alimentação é 

manual, isto é, o usuário deve inserir os atributos de um vídeo na base de metadados durante o 

cadastro do mesmo. Isto requer um certo esforço, devido ao número de atributos a serem 

inseridos necessários para manter a interatividade do sistema. 

 O modelo construído para a base de metadados constitui uma solução para o 

gerenciamento e o acesso a vídeos. Essa solução reflete as necessidades atuais do sistema. Como 

na maioria dos sistemas computacionais, as necessidades do usuário, juntamente com as 

necessidades do sistema, irão mudar. Para satisfazer a essas novas necessidades mudanças 

deverão ocorrer no modelo. Algumas mudanças podem ser simples, como adicionar uma nova 

tabela, outras podem significar mudanças mais complexas no modelo como no caso da adaptação 

do sistema para suportar áudio. Isso, em conjunto com a dificuldade em se alimentar a base de 

metadados constituem pontos fracos do sistema. 

 

6.5 - TRABALHOS FUTUROS 
 Como trabalhos futuros os conceitos de metadados, aqui aplicados à organização do 

armazenamento de vídeos, podem ser aplicados a outros tipos de mídia (como áudio e animação) 

obtendo os mesmos benefícios. 

 Uma interface gráfica mais elaborada pode ser desenvolvida para explorar toda a 

interatividade fornecida pelo mecanismo de busca baseado em metadados, integrando a mesma, 

em diferentes níveis, aos respectivos módulos do Interland (o Cliente professor tem necessidades 

e direitos de acesso diferentes do Cliente aluno). 

 A utilização de  metadados pode ser aplicada na construção de um mecanismo de 

gerenciamento de QoS e de recursos em redes ATM. Com isso, o projeto se beneficiaria das 

maiores velocidades e das facilidades de fornecimento seletivo de serviços oferecidas por redes 

ATM. Um servidor de recursos, em conjunto com um servidor de metadados, pode verificar o 
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status dos recursos de tempos em tempos, registrando as condições atuais em bases de metadados 

(centralizadas ou distribuídas), fornecendo condições para a negociação de QoS entre clientes e 

servidores quando os recursos requisitados estão sobrecarregados, e até mesmo encontrando 

fontes alternativas. Outro atrativo é a possibilidade de degradação suave da qualidade do serviço 

do recurso requisitado em condições de sobrecarga.  

 Um trabalho interessante a ser desenvolvido é o estudo detalhado do desempenho do 

sistema, utilizando uma plataforma homogênea com várias máquinas cliente, analisando várias 

implementações da API JDBC e do padrão CORBA, detectando os “gargalos”, medindo a 

eficiência atual e propondo melhorias nos pontos de perda de desempenho. Esse trabalho pode se 

beneficiar de alguns esforços iniciais que o grupo está desenvolvendo, como o realizado nesta 

dissertação (seção 5.7). 

 
 


