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Resumo 

Cavendish, Sérgio Alves. Algoritmo de Ajuste Elástico para Vídeo em 
Fluxos MPEG-2. Rio de Janeiro, 2005. 113 páginas. Dissertação de 
Mestrado - Departamento de Informática, Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro. 

 

Em apresentações hipermídia, umas das principais tarefas coordenadas pelo 

orquestrador da apresentação é a sincronização entre os diversos objetos 

componentes, que pode ser obtida através do ajuste elástico do tempo de exibição 

dos objetos. Esta técnica pode ser aplicada em tempo de compilação, de forma a 

manter os relacionamentos de sincronização especificados pelo autor, ou em 

tempo de apresentação, para prevenir qualquer descasamento temporal causado 

pelos ambientes de transmissão e de execução. Este trabalho descreve um 

conjunto de mecanismos para executar o ajuste elástico em fluxos MPEG-2 de 

Vídeo e de Sistemas, propondo algoritmos para a realização da compressão e 

expansão do tempo de exibição, do controle da ocupação do buffer do 

decodificador, da sincronização intermídia e da reconstrução do relógio de 

referência. Visando seu emprego em tempo de execução, todo o processo de 

ajuste é realizado diretamente no fluxo MPEG, sem qualquer transcodificação. 

 

Palavras-chave 
Ajuste elástico; Alongamento do Tempo; Alteração de Velocidade; 

Sincronização Intermídia; Controle de Taxa; MPEG-2 de Sistema; MPEG-2 de 

Vídeo. 
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Abstract 
Cavendish, Sérgio Alves. Elastic Time Algorithm for Video in MPEG-2 
Flows. Rio de Janeiro, 2005. 113 pages. Master Thesis - Departamento de 
Informática, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

 

In hypermedia presentations, one of the main tasks provided by the 

orchestrator is the synchronization of all presentation objects, which may be 

achieved by elastic time adjustment of period of exhibition of the objects, or 

simply timescale adaptation. This technique can be applied at compilation time, in 

order to keep track of synchronism relationships specified by authors, or at 

presentation time, to prevent any temporal mismatch caused by transmission or 

execution environments. This work presents a set of mechanisms to carry out 

timescale adaptation in MPEG-2 Systems and Video streams, proposing 

algorithms to perform compression and expansion of exhibition period, also called 

playback dilation, rate control, inter-media synchronization and clock 

reconstruction. In order to be performed at execution time, timescale operations 

are realized directly in compressed MPEG-2 streams, requiring no 

transcodification. 

 

Key words 
Timescale; Elastic Time Adjustment; Time Stretch; Playback Dilation; 

Inter-media Synchronization; Rate Control; MPEG-2 Systems; MPEG-2 Video.  
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1 
Introdução 

O rápido crescimento das tecnologias relacionadas à Internet tem 

proporcionado o oferecimento de serviços cada vez mais elaborados aos usuários. 

Com o aumento da banda passante disponível na rede, através de tecnologias de 

acesso em banda larga tais como xDSL, rádio ponto-multiponto, cable modem, 

Fast Ethernet e Gigabit Ethernet, e a adoção de tecnologias de compactação e 

compressão de mídias contínuas, as aplicações puderam se beneficiar de 

diferentes tipos de conteúdo, tais como texto, imagens, sons e vídeos, na 

composição de documentos multimídia. Quando tais documentos agregam a 

possibilidade de interação com seus usuários, denominados documentos 

hipermídia, suas expressividades são ainda maiores. 

Para possibilitar a exibição não linear e a interatividade, os documentos 

hipermídia estabelecem diversos relacionamentos entre os objetos de mídia que o 

compõem, tais como os relacionamentos espaciais, estruturais e temporais. Uma 

vez que os relacionamentos espaciais e estruturais não fazem parte do escopo 

deste trabalho, deste ponto em diante apenas os relacionamentos temporais serão 

referenciados. 

Um ambiente de execução de documentos hipermídia pode ser representado 

como mostra a Figura 1. Nessa representação simplificada, o ambiente 

disponibiliza uma API para a interação com o usuário, assim como outra para a 

obtenção de objetos, que podem estar armazenados tanto localmente quanto em 

recursos remotos ou podem ser gerados simultaneamente à sua apresentação. A 

orquestração da apresentação de um documento hipermídia é realizada pelo 

elemento formatador, responsável por coordenar e assegurar a correta exibição 

dos vários objetos através do envio de informações de controle ao conjunto de 

exibidores (Rodrigues & Soares, 2003). 
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Usuário

Ambiente de Execução

Texto de 
exemplo

Dados persistentes

Apresentação Hipermídia

ExibidoresFormatador

Dados “ao vivo”

Usuário

Ambiente de Execução

Texto de 
exemplo

Dados persistentes

Apresentação Hipermídia

ExibidoresExibidoresFormatadorFormatador

Dados “ao vivo”  

Figura 1: Ambiente de Execução Hipermídia. 

Um dos aspectos críticos na apresentação de documentos hipermídia é a 

manutenção da sincronização intra e interobjetos. Cabe ao formatador tal controle, 

a detecção de problemas e a determinação das ações necessárias à garantia da 

sincronização. 

A sincronização intra-objeto, ou intramídia, garante a continuidade e 

qualidade da apresentação de uma determinada mídia. Ela refere-se à manutenção 

do relacionamento temporal entre diferentes unidades de informação de um 

mesmo objeto de mídia. No caso de um vídeo, por exemplo, a sincronização 

intramídia refere-se à apresentação contínua dos vários quadros. Problemas na 

manutenção da sincronização intramídia em um vídeo podem causar efeitos como 

interrupções e cintilação durante sua apresentação, degradando sua qualidade. No 

caso de sinais de áudio, a sincronização intramídia previne a inserção de períodos 

de silêncio ou truncagem nos fonemas, ocasionando quebra na continuidade do 

sinal. 

A sincronização interobjeto, ou intermídia, refere-se ao controle 

correlacionado do instante de exibição de cada unidade de informação dos vários 

objetos. Um exemplo de sincronização entre objetos é a garantia de 

simultaneidade no início da apresentação de um objeto de áudio e de um objeto de 

vídeo: a voz dos personagens de um filme tem que estar sincronizada com o 

quadro sendo exibido. 

Embora a manutenção do sincronismo temporal possa ser realizada em 

tempo de compilação do documento, a fim de manter os relacionamentos de 

sincronismo especificados pelo autor, a qualidade da apresentação percebida pelo 

usuário depende da manutenção da sincronização em tempo de execução, ou 

apresentação, de forma a compensar possíveis descasamentos temporais 
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produzidos pelos ambientes de transmissão e execução, como atrasos na rede e 

nos sistemas operacionais, entre outros. 

Os diversos fatores que podem ocasionar problemas na sincronização entre 

objetos de mídia podem ser entendidos como um problema de provisão de 

qualidade de serviço, que impõe a necessidade de atendimento aos requisitos de 

maneira fim a fim. Em relação à obtenção das unidades de informação de cada 

objeto no instante correto, podem-se utilizar mecanismos de prefetch de dados. 

Uma das técnicas utilizadas para a manutenção da sincronização temporal é 

o ajuste elástico da duração de exibição de cada objeto, ou simplesmente ajuste 

elástico. Na literatura, o ajuste elástico (elastic time adjustment) também é 

chamado de alteração de velocidade de exibição (timescale), dilatação do tempo 

de exibição (playback dilation), controle da velocidade de exibição (speed 

control) e alongamento do tempo (time stretch). 

Para a manutenção da sincronização temporal, o formatador pode utilizar 

alguma métrica para determinar qual o tipo de ajuste mais adequado e quais 

objetos devem ter sua duração de exibição alterada (Bachelet et al, 2004). Em 

relação aos objetos de vídeo, foco desta dissertação, o ajuste elástico deve prover 

um controle suave a fim de causar o mínimo impacto possível na percepção dos 

usuários. 

Os efeitos do ajuste elástico no tempo de exibição de mídias contínuas 

dependem do tipo do dado audiovisual sobre o qual a adaptação é executada. De 

acordo com os testes realizados em (Omoigui et al., 1999), um aumento de 40% 

na velocidade de exibição de um vídeo ainda permite uma boa compreensão do 

conteúdo. Por outro lado, um aumento na taxa de exibição de um áudio acima de 

25% deteriora sensivelmente a qualidade do sinal (Arons,1992). Segundo 

(Golubchik et al., 1995), evidências mostram que alterações de ± 5 % da taxa de 

exibição nominal de vídeos não são perceptíveis. 

A qualidade da mídia audiovisual também é afetada pela perda de 

sincronização entre os fluxos de vídeo e áudio. Diferenças superiores a 160 ms já 

são perceptíveis aos usuários (Aly & Youssef, 2002). 

Com o intuito de explicitar os problemas envolvidos no ajuste elástico do 

tempo de exibição de vídeos, a Seção 1.1 aborda o assunto como um caso 

particular de adaptação de conteúdo. A Seção 1.2 resume os aspectos importantes 

para o ajuste elástico em fluxos de vídeo MPEG-2 e descreve os objetivos desta 
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dissertação. A Seção 1.3 apresenta sucintamente os assuntos tratados nos capítulos 

posteriores. 

 

1.1. 
Adaptação de conteúdo 

O ajuste elástico do tempo de exibição de fluxos contínuos pode ser 

entendido como uma forma de adaptação de conteúdo, que se apresenta como uma 

ferramenta para ajudar na provisão de aplicações com qualidade adequada ao 

usuário, e pode ser realizada considerando-se o estado de cada componente de 

todo o sistema de provisão de serviço, desde o provedor, ou transmissor, até o 

usuário, ou receptor. A adaptação de conteúdo pode prover, também, melhor reuso 

dos diversos conteúdos, onde um mesmo conteúdo original pode ser 

disponibilizado para diferentes aplicações e usuários de forma diversa, de acordo 

com regras estabelecidas. 

O processo de adaptação de conteúdo inclui a definição de quais os objetos 

deverão sofrer modificação, o local, a forma e o momento em que as adaptações 

devem ocorrer. 

Os objetos podem ser adaptados em relação à qualidade, à forma de 

exibição e à semântica da informação (Rodrigues & Soares, 2003). A adaptação 

da qualidade de um objeto diz respeito à modificação de parâmetros como 

resolução, taxa de transmissão, duração do objeto, entre outros. Esta adaptação 

também inclui a substituição de um objeto por outro, denominada de adaptação 

cross-media, e pode ocorrer, por exemplo, quando um objeto de áudio pertencente 

a um documento necessita ser enviado a um dispositivo que não possui esta 

facilidade. Assim, a adaptação cross-media pode solicitar que o objeto de áudio 

seja substituído por um objeto texto, por exemplo. 

A adaptação da forma de exibição altera o estilo da apresentação utilizado 

para o referido conteúdo, proporcionando que o mesmo conteúdo possa ser 

apresentado de forma diferente para cada usuário ou classe de usuário. A 

adaptação da semântica está relacionada com a quantidade de informação que 

compõe o conteúdo. Como um documento é composto por diferentes objetos e 

seus relacionamentos, a adaptação da semântica provê meios para a modificação 

dos objetos e seus relacionamentos. 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0310814/CB



Introdução 17 

 

Dois aspectos importantes na realização da adaptação referem-se ao 

momento e à localização em que deve ser efetuada. Em relação ao momento da 

realização da adaptação, o processo de adaptação de um objeto pode ocorrer antes 

da exibição ou distribuição do mesmo, quando a adaptação é dita estática e 

considera, por exemplo, as informações tais como perfil de usuário e de 

dispositivo, ou pode ser realizado durante a apresentação ou entrega do conteúdo, 

quando a adaptação é dita dinâmica e considera os fatores que influenciam a 

entrega e exibição do conteúdo, os quais podem variar durante a distribuição e/ou 

exibição. A adaptação dinâmica considera, entre outros, os fatores tais como a 

banda disponível da rede, latência e variação de latência, localização do cliente 

(em caso de ambientes móveis, por exemplo), os recursos computacionais 

disponíveis e, no caso de ambientes de exibição multimídia, as relações de 

sincronização intra e interobjetos. 

Conforme pode ser visto na Figura 2, o ambiente de provisão de serviço 

inclui todos os recursos de hardware e software que compõem todo o sistema de 

comunicação, incluindo o transmissor e o receptor, eventuais servidores de 

adaptação, a rede de comunicação, os proxies e o ambiente do usuário. 

Receptor Proxy

Servidores de adaptação

TransmissorRoteadorReceptor Proxy

Servidores de adaptação

TransmissorRoteador

 

Figura 2: Ambiente de provisão de serviço. 

O processo de adaptação pode ocorrer em qualquer dos pontos da rede onde 

haja a manipulação dos objetos. Assim, a adaptação pode ser realizada no 

ambiente do servidor de origem, no ambiente do usuário ou em algum recurso 

intermediário, tais como os servidores intermediários ou os proxies (Buchholz & 

Schill; Ma et al.). O local onde cada tipo de adaptação é efetuado influencia no 

desempenho do serviço, podendo prover reuso dos dados adaptados. 

A adaptação de fluxos contínuos no transmissor  ou em servidores 

intermediários normalmente é utilizada para adequar o volume de dados a serem 

transmitidos aos recursos disponíveis, tal como banda passante. Aplicações de 
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vídeo sob demanda também usam o ajuste elástico do tempo de exibição, 

realizado no transmissor ou em servidores intermediários, como ferramenta para 

evitar o desperdício de recursos de rede em operações de fast-forward ou fast-

rewind, em arquiteturas cliente-servidor. 

A adaptação de fluxos contínuos no receptor pode ser utilizada para a 

adequação da mídia aos recursos disponíveis no ambiente de exibição. Em 

sistemas multimídia/hipermídia, é essencial que o ambiente do usuário possa 

exercer controle sobre a exibição dos documentos, visto que, em última instância, 

é no ambiente do usuário que todos os problemas porventura ocorridos no 

documento são percebidos, tais como os problemas de sincronização entre os 

objetos que compõem o documento. 

 

1.2. 
Objetivos 

O serviço de controle do tempo de exibição de dados audiovisuais pode ser 

provido através do fornecimento de uma API entre o formatador e o respectivo 

exibidor, para que este último possa realizar o ajuste elástico em tempo real, ou 

seja, em tempo de exibição. Porém, os exibidores comerciais não provêem esse 

controle com a precisão adequada. Conforme será apresentado na Seção 3.6, o 

Windows Media Player Series 9, o RealPlayer, o QuickTime e o DivX Player 

provêem apenas a alteração da velocidade de exibição nas operações de fast-

forward e fast-rewind. O Power DVD Versão 5 permite a utilização de alguns 

valores discretos como fatores de modificação da velocidade. O WinDVD 5 

proporciona alterações mais em passos menores, entre os limites de 0,5 e 2,0. 

Finalmente, o Elecard MPEG-2 Player Versão 2.1 permite o ajuste elástico com 

passo de 0,1, através da modificação da taxa de renderização dos quadros. 

A alternativa de modificação do código do exibidor resultaria em uma 

solução particular, impossibilitando o uso de outros exibidores comerciais 

disponíveis e restringindo o ambiente de execução hipermídia ao uso de um 

conjunto fixo de exibidores. 

Por outro lado, a realização do ajuste elástico em exibidores, quando 

efetuado por meio da alteração da taxa de renderização de quadros, é adequada 

apenas para a adaptação efetuada no receptor. Caso seja necessário que a 
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adaptação ocorra no transmissor ou em algum ponto intermediário da rede, é 

importante que o fluxo resultado esteja codificado adequadamente para que seja 

transportado na rede de comunicação.  

Esta dissertação propõe um adaptador de ajuste elástico para vídeos MPEG-

2 capaz de realizar o ajuste elástico em fluxos de vídeos MPEG-2 e provendo, em 

sua saída, um fluxo MPEG válido, conforme apresentado na Figura 3, sem que 

seja necessária sua decodificação e recodificação. 
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Figura 3: Sistema de ajuste elástico. 

A forma trivial de execução do ajuste elástico é sua realização em fluxos 

não comprimidos, o que, para fluxos originalmente comprimidos, exige que o 

fluxo original seja inicialmente decodificado e, após a edição, seja novamente 

codificado. A edição dos dados audiovisuais diretamente em sua forma 

comprimida, no entanto, apresenta várias vantagens tais como menor memória 

necessária, menor tempo de acesso aos dados armazenados e menor requisito de 

poder processamento e tempo (Egawa et al., 2000). A maior vantagem, no 

entanto, reside sobre a qualidade durante a apresentação dos dados, devido às 

perdas inerentes ao processo de decodificação e recodificação, particularmente ao 

mecanismo de quantização da informação adotado em todos os padrões de 

codificação de mídias contínuas. 

Como exemplo, foi estudado, em (Brightwell et al., 1997), o efeito de perda 

de qualidade apenas devido ao processo de decodificação e recodificação. Esse 

efeito pode ser visualizado, para um fluxo de vídeo, na Figura 4, onde foram 

utilizadas seqüências de teste padronizadas de fluxos MPEG de Vídeo (Mobile & 
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Calendar, Basketball e Horseriding). O gráfico também mostra que as perdas no 

processo de codificação são menores caso o tipo de cada figura, em relação ao 

fluxo original, seja mantido. Os possíveis tipos de figuras de um fluxo MPEG são 

discutidos na Seção 2.2. 
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Figura 4: Efeito do processo de decodificação e codificação em cascata. 

O objetivo desta dissertação é a apresentação de um adaptador capaz de 

realizar o ajuste elástico em dados audiovisuais no formato MPEG-2 (ITU, 2000a, 

b). Embora a ferramenta considere a necessidade do ajuste elástico nos sinais de 

vídeo e áudio, mantendo o relacionamento temporal entre os dois fluxos, ênfase 

especial será dada ao ajuste do sinal de vídeo (ITU, 2000b). Operações de ajuste 

elástico em fluxos MPEG de Áudio não fazem parte do escopo deste trabalho e 

maiores informações podem ser encontradas em (Omoigui et al., 1999; Covell et 

al., 2001; Arons,1992; Maranhão et al., 2005). 

Para possibilitar a utilização de exibidores comerciais MPEG-2, o fluxo 

audiovisual de saída do adaptador deve estar em conformidade com os padrões 

MPEG-2 de sistema, de vídeo e de áudio. Na realização do ajuste, deve-se ter 

especial atenção à recuperação do relógio pelo decodificador e à sincronização 

intra e intermídia. Quanto ao fluxo de vídeo, maior enfoque deve ser dispensado 

aos aspectos relativos à interdependência temporal entre os diferentes quadros e 

ao controle do buffer de entrada do receptor. Para o fluxo de áudio, devem-se 

evitar alterações no timbre do sinal e a inserção de ruídos ou artefatos. 

O procedimento de ajuste deve poder ser realizado em tempo de exibição, o 

que sugere que todo ajuste deva ser executado nos dados codificados. A 
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transcodificação é desaconselhável pela introdução de um retardo adicional que 

em muitos casos não é tolerável, além da perda de qualidade inerente ao processo. 

A importância de um adaptador para MPEG-2 deve-se à utilização desse 

padrão em uma ampla gama de aplicações comerciais, tais como nos sistemas de 

vídeo sob demanda, TV digital e TV interativa, e em diversos formatos de vídeo, 

tais como o VCD, o SVCD e o DVD. Dependendo da aplicação, o processo de 

adaptação pode ocorrer em diferentes pontos da rede de comunicação. 

Como exemplo de aplicação em ambientes de execução de documentos 

hipermídia, o adaptador pode ser utilizado entre o formatador e o conjunto de 

exibidores, cuja tarefa é a de receber os fluxos audiovisuais originais e, a partir 

das informações do formatador, realizar os ajustes necessários, conforme 

representado na Figura 5. O fluxo resultante é, então, entregue aos exibidores 

apropriados, não exigindo deles qualquer modificação de funcionamento. 
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Dados “ao vivo”

ExibidoresFormatador Adaptador
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Figura 5: Ambiente de Execução com Ajuste Elástico. 

 

1.3. 
Estrutura da Dissertação 

Esta dissertação está organizada como se segue. O Capítulo 2 descreve os 

conceitos mais importantes do padrão MPEG-2 de Sistemas e de Vídeo, 

salientando os pontos em que operações de ajuste elástico causam impacto direto. 

O Capítulo 3 apresenta os trabalhos relacionados ao assunto. Nele, são 

mencionados sucintamente as principais técnicas e mecanismos de edição de 

dados audiovisuais e alguns sistemas de manipulação do tempo de duração de 

fluxos MPEG, anunciando as estratégias utilizadas e as questões não resolvidas de 

cada proposta. A escolha dessa abordagem baseia-se em que boa parte dos 
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trabalhos relacionados não tem como objetivo o ajuste elástico, mas apresentam 

técnicas que podem ser aproveitadas ou adaptadas para a realização deste tipo de 

adaptação. 

O detalhamento de cada mecanismo de edição anunciado nos trabalhos 

relacionados, quando aplicável ao problema de ajuste elástico, é apresentado no 

Capítulo 4. Nele, é realizada a análise minuciosa dos problemas advindos do 

ajuste elástico diretamente em fluxos comprimidos e os principais algoritmos e 

técnicas aplicáveis para o ajuste em vídeos MPEG-2, salientando a autoria de cada 

um e as contribuições desta dissertação referentes aos algoritmos para o controle 

da ocupação do buffer do receptor e do ajuste correlacionado entre os fluxos de 

áudio e vídeo. 

O Capítulo 5 descreve a implementação de um adaptador de ajuste elástico e 

discute, como exemplo de aplicação, sua integração a um formatador hipermídia. 

Os resultados obtidos através da ferramenta desenvolvida são apresentados no 

Capítulo 6. Finalmente, o Capítulo 7 discute as conclusões obtidas, as principais 

contribuições desta dissertação e os próximos passos a serem realizados. 
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2 
Conceitos Gerais do Padrão MPEG-2 

Para diminuir os requisitos de recursos para a transmissão e o 

armazenamento de sinais digitais de vídeo e áudio, vários padrões de codificação, 

compactação e compressão foram desenvolvidos. Visando estabelecer padrões 

internacionais para a representação e codificação de informações audiovisuais em 

formato digital com compressão, a ISO (International Organization for 

Standardization) e a IEC (International Electrotecnical Commission) 

estabeleceram o grupo de trabalho MPEG (Motion Picture Coding Experts 

Group), que iniciou seus trabalhos em maio de 1988. A família de padrões 

produzidos foi popularmente conhecida como padrões MPEG e inclui, entre 

outros, os conjuntos de padrões MPEG-1 e MPEG-2. 

Este capítulo descreve os principais conceitos do padrão MPEG-2, 

salientando os parâmetros que são diretamente alterados pelas operações de ajuste 

elástico. 

O padrão MPEG-2 foi iniciado em 1990, como uma evolução do MPEG-1, 

e publicado em 1995. O objetivo deste padrão é prover uma taxa de vídeo de 1,5 

Mbps a 15 Mbps, adequados para sinais de televisão padrão (SDTV – Standard 

Definition Television) e taxas de 15 Mbps a 30 Mbps para sinais de televisão de 

alta definição (HDTV – High Definition Television). Para taxas inferiores a 3 

Mbps, o padrão MPEG-1 pode apresentar maior eficiência que o MPEG-2. 

O padrão MPEG-2 é descrito pelo conjunto de especificações ISO/IEC 

13818, cujas principais estabelecem a forma de compressão para o fluxo 

multiplexado de sistemas (ISO, 2000a), para o vídeo (ISO, 2000b) e para o áudio 

(ISO, 1998). No âmbito do ITU-T (International Telecommunication Union – 

Telecommunication Standardization Sector), os padrões MPEG-2 Systems e 

MPEG-2 Video estão  descritos nas recomendações H.222.0 (ITU, 2000a) e H.262 

(ITU, 2000b), respectivamente. 
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2.1. 
O Fluxo MPEG-2 de Sistemas 

A estrutura de um fluxo definida pelo padrão MPEG-2 pode ser visualizada 

na Figura 6 e está dividida em duas camadas: a camada de compressão e a camada 

de sistema. A camada de sistema, definida no padrão MPEG-2 Systems, é 

responsável pela divisão e encapsulamento de cada fluxo comprimido em pacotes; 

pela inserção de informações de sincronização entre fluxos de mídias diferentes; 

pela multiplexação dos fluxos encapsulados; e pelo transporte da informação de 

referência do relógio utilizado no codificador. A camada de compressão refere-se 

à codificação de cada um dos dados audiovisuais, conforme especificado nos 

padrões MPEG-2 Áudio e Vídeo. 
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Figura 6: Estrutura do fluxo MPEG-2. 

Os dados individuais de cada mídia, após sofrerem o processo de 

compressão, são denominados de fluxos elementares e são divididos em pacotes 

na subcamada PES (Packetized Elementary Stream). As principais funções 

desempenhadas pela subcamada PES são a identificação exclusiva de cada fluxo, 

realizada através do parâmetro stream_ID, e a sincronização intra e intermídia, 

discutida a seguir. Os dados empacotados, ou seja, os fluxos de áudio, vídeo ou 

dados PES, são enviados à subcamada de multiplexação, onde é inserida a 

informação de referência de relógio do codificador. 

Dois formatos para o fluxo de sistema estão definidos: o Fluxo de 

Transporte (TS), que contém um ou mais programas e é apropriado para a 

transmissão e o armazenamento em ambientes ruidosos onde a ocorrência de erros 

é freqüente; e o Fluxo de Programa (PS), que contém apenas um programa e é 

adequado para uso em ambientes com baixas taxas de erros. Cada programa é 
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definido como um conjunto de fluxos elementares, vídeo, áudio e dados, por 

exemplo, que podem ou não ter algum relacionamento temporal entre si. A 

codificação dos elementos sincronizados entre si utiliza uma mesma base de 

tempo, ou referência de relógio. 

A sincronização intra e intermídia é obtida através da inserção de marcas de 

tempo (time stamps), tanto nos fluxos PES quanto no fluxo de sistemas. A marca 

de tempo é uma amostra do contador da respectiva base de tempo, em um 

determinado instante. As marcas de tempo inseridas no fluxo de sistemas, na 

subcamada de multiplexação, permitem, ao decodificador, a recuperação da 

referência do relógio utilizado pelo codificador. Elas são denominadas de System 

Clock Reference (SCR) e Program Clock Reference (PCR) para os fluxos TS e 

PS, respectivamente, e são definidas em termos de um relógio de sistema comum 

denominado STC (System Time Clock). Os valores das marcas de tempo SCR e 

PCR significam o instante de tempo em que o último bit desses campos entra no 

decodificador. O intervalo de tempo máximo permitido entre o envio de duas 

marcas consecutivas é de 0,7s. O processo de geração e extração das marcas de 

tempo relativas ao SCR e PCR é ilustrado na Figura 7. O padrão MPEG não 

considera os efeitos introduzidos pela rede de comunicação. 
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Figura 7: Sincronização entre o codificador e o decodificador. 

Após o empacotamento dos respectivos dados em cada PES, alguns pacotes 

são escolhidos para transportar marcas de tempo. Dentre essas, dois tipos são 

definidos: o Presentation Time Stamp (PTS) e o Decoding Time Stamp (DTS). O 

PTS indica o instante de tempo em que a unidade de apresentação (figura, para o 

vídeo, e quadro, para o áudio) deve ser exibida. O DTS, presente apenas no fluxo 

de vídeo, indica o instante de tempo em que a unidade de apresentação deve ser 

entregue ao respectivo decodificador e é utilizado quando é necessária a 

reordenação de quadros, no decodificador. 
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2.2. 
O Fluxo MPEG-2 de Vídeo 

O padrão MPEG-2 de vídeo utiliza algoritmos para eliminar ou reduzir a 

redundância temporal existente entre quadros consecutivos. As imagens de um 

vídeo são representadas por quadros de vídeo, os quais são representados por três 

matrizes retangulares de inteiros: uma matriz de luminância e duas matrizes de 

crominância. O termo quadro é utilizado tanto para imagens ainda não codificadas 

através do padrão MPEG-2 quanto para as imagens após a codificação. As 

informações de um quadro podem ser separadas em campos denominados top 

field e bottom field, compostos pelas linhas ímpares ou pares de cada matriz que 

compõe um quadro, respectivamente. 

Uma figura codificada através do padrão MPEG-2 pode representar um 

quadro ou um campo codificado. Um sinal de vídeo que contenha figuras que 

representem campos é dito ser um vídeo entrelaçado. Se o fluxo de vídeo contiver 

apenas figuras que representem quadros, ele é dito ser progressivo. 

A estrutura do fluxo codificado através do MPEG-2 de vídeo é hierárquica e 

contém seis camadas: seqüência, grupo de figuras (GOP), figura, slice, 

macrobloco e bloco, conforme ilustrado na Figura 8. 
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Figura 8: Estrutura do fluxo MPEG Vídeo. 

2.2.1. 
Estruturas de um fluxo de vídeo MPEG-2 

Um fluxo de vídeo é composto por um conjunto de seqüências, que são 

utilizadas para transportar informações sobre: as dimensões das figuras e a sua 

relação de aspecto; as taxas de quadro e de bit; e as matrizes de quantização 

utilizadas na codificação dos macroblocos, caso os valores-padrão não sejam 

utilizados. O parâmetro progressive_sequence, presente no elemento Sequence 
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Extension, especifica o tipo de sinal de vídeo utilizado, ou seja, se o fluxo de 

vídeo contém quadros entrelaçados ou não. 

A taxa de quadro é fixa, sendo determinada através dos parâmetros 

frame_rate_code, da estrutura Sequence Header e que indica o valor base 

(frame_rate_value) da taxa de quadros, e os parâmetros frame_rate_extension_n e 

frame_rate_extension_d, presentes na estrutura Sequence Extension. Ela é 

calculada conforme a equação abaixo: 

(Eq. 1) 







+
+

∗=
1___
1______

dextensionrateframe
nextensionrateframevaluerateframerateframe  

Através do parâmetro frame_rate_code, é possível escolher a taxa de 

quadros entre 8 valores pré-determinados. Os parâmetros frame_rate_extension_n 

e frame_rate_extension_d permitem que a taxa de quadros a ser utilizada seja 

diferente dos valores pré-determinados. 

A camada grupo de figuras (GOP), representada pelo GOP Header, é uma 

estrutura opcional. Quando presente, informa o instante de tempo referente à 

primeira figura contida no GOP, de acordo com o valor do relógio de referência 

utilizado pelo codificador e é utilizado para prover acesso aleatório ao fluxo de 

vídeo. Um GOP também indica a dependência temporal entre figuras pertencentes 

a GOP diferentes. GOP fechados são aqueles formados apenas por figuras cujas 

referências localizam-se no próprio GOP. Em um GOP aberto, a decodificação de 

uma de suas figura pode requerer a decodificação anterior de uma figura 

localizada em outro GOP, ou seja, pode haver dependências entre GOP distintos. 

A camada de figura especifica o tipo de predição utilizado na codificação de 

uma imagem e fornece a informação de temporização de cada figura. A 

quantidade de bits utilizada para a codificação de cada figura é variável e é 

influenciada pelo valor do quantum adotado no processo de quantização da 

imagem. 

O método de predição interquadro por compensação de movimento, 

utilizado para reduzir a redundância temporal entre quadros consecutivos, realiza 

a comparação de cada macrobloco de uma figura com macroblocos pertencentes a 

figuras vizinhas. O macrobloco da figura vizinha, escolhida para servir de 

referência na operação de predição, será aquele que menos se diferenciar do 

macrobloco a ser codificado. Um vetor de movimento é definido para indicar a 
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diferença entre as localizações espaciais do macrobloco a ser codificado e o de 

referência, sendo transmitido junto ao macrobloco codificado. Cada macrobloco 

especifica sua posição em relação ao macrobloco anterior, a indicação do método 

de predição utilizado e quais os blocos de luminância e crominância estão 

codificados. Também contém um fator de escala para permitir o controle do 

quantum do processo de quantização. 

A especificação da estrutura de uma figura, estabelecendo se esta representa 

um campo ou um quadro, é determinada, em um fluxo de vídeo codificado, 

através do parâmetro picture_structure, presente no elemento Picture Coding 

Extension que está contido em cada figura (elemento Picture). Para os propósitos 

desta dissertação, serão consideradas apenas as figuras que representam quadros. 

Os termos figura e quadro serão utilizados como sinônimos. 

As imagens são codificadas em figuras do tipo I (Intracoded), P (Predictive 

Coded) ou B (Bidirectional Predictive Coded). Os quadros I são codificados 

utilizando-se informações contidas no próprio quadro original, ou seja, todos os 

macroblocos contidos nesses quadros indicam que não há dependência em relação 

a macroblocos de outras figuras. Os quadros P são codificados de forma preditiva 

em relação ao quadro I ou P anterior, ou seja, há ao menos um macrobloco 

contido no quadro que indica a dependência em relação a um macrobloco de outra 

figura. Por fim, os quadros B são codificados de forma preditiva em relação aos 

quadros I ou P, anteriores ou posteriores. Há, portanto, ao menos um macrobloco 

que indica dependência temporal a um quadro a ser apresentado posteriormente. 

Dessa forma, para a decodificação de um quadro B, é necessário que o quadro 

posterior, ao qual aquele se referencia, já tenha sido decodificado. 

Cada figura codificada possui o parâmetro temporal_reference que funciona 

como um contador, módulo 1.024, o qual é incrementado a cada novo quadro e é 

utilizado para que o decodificador possa identificar eventuais perdas de quadros. 

O parâmetro vbv_delay, contido no elemento Picture Header, indica o 

tempo que a figura deve permanecer no buffer de entrada do decodificador, exceto 

quando possui valor hexadecimal FFFF. Sua utilização é detalhada na Subseção 

2.2.2, onde o funcionamento desse buffer é apresentado. 

Dois outros parâmetros, contidos no elemento Picture Coding Extension, 

são importantes para o processo de decodificação: repeat_first_field e 

top_field_first. Em vídeos progressivos, eles indicam a quantidade de vezes que 
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uma figura deve ser apresentada, após sua decodificação. A relação entre esses 

parâmetros é mostrada na Tabela 1. 

Tabela 1: Parâmetros repeat_first_field e top_field_first. 

progressive_sequence repeat_first_field top_field_first
1 0 0 Quadro deve ser apresentado uma vez.
1 1 0 Quadro deve ser apresentado duas vezes.
1 1 1 Quadro deve ser apresentado três vezes.

Parâmetros Significado

 
A camada slice contém um conjunto de macroblocos, pertencentes a uma 

mesma linha da imagem codificada. No entanto, nem todos os macroblocos 

precisam ser inseridos no fluxo comprimido. Aqueles que não são codificados no 

fluxo comprimido são chamados de skipped macroblocks. Em seu cabeçalho, um 

slice especifica a linha de macroblocos a que se refere e o fator de escala utilizado 

na determinação dos coeficientes DCT. 

Essa camada é especificada para facilitar o correto posicionamento espacial 

das amostras, no processo de exibição da imagem, em casos onde haja perda de 

dados. A perda de algumas amostras pode causar erro no posicionamento espacial 

das outras amostras pertencentes ao mesmo slice. Esse efeito, porém, não é 

cumulativo e os outros slices podem ser apresentados corretamente. 

Um resumo das informações mais importantes definidas na sintaxe do 

padrão MPEG-2 de Vídeo e contidas em cada camada hierárquica pode ser 

visualizado na Tabela 2. 

Tabela 2: Resumo da sintaxe das camadas do MPEG-2 de Vídeo. 

Nome da Camada Elementos da sintaxe
Tamanho dos quadros
Taxa de quadros por segundo
Taxa de bits por segundo
Tamanho do buffer  de entrada do decodificador
Parâmetros de codificação programáveis

GOP Unidade de acesso aleatório
Informação de temporização (temporal_reference )
Tipo de figura

Slice Informação de endereçamento em relação ao quadro
Modo de codificação
Vetores de movimento
Quantização

Bloco Coeficientes DCT

Seqüência

Figura

Macrobloco

 
Para facilitar a decodificação, a ordenação das figuras no fluxo transmitido, 

ou ordem de codificação, é diferente da ordem segundo a qual as figuras devem 
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ser exibidas, também chamada de ordem de apresentação. A Figura 9 exemplifica 

a disposição das figuras segundo as ordens de apresentação e de codificação. 

a) Ordem de apresentação

b) Ordem de codificação

I1 B2 B3 P4 B5 B6 P7 B8 B9 P10

I1 P4 B2 B3 P7 B5 B6 P10 B8 B9

a) Ordem de apresentação

b) Ordem de codificação

I1 B2 B3 P4 B5 B6 P7 B8 B9 P10I1 B2 B3 P4 B5 B6 P7 B8 B9 P10

I1 P4 B2 B3 P7 B5 B6 P10 B8 B9I1 P4 B2 B3 P7 B5 B6 P10 B8 B9

 

Figura 9: Ordenação de figuras. 

A ordem de codificação garante que as figuras utilizadas como referência na 

codificação de outras figuras sejam sempre recebidas, pelo decodificador, antes da 

recepção das figuras que as utilizam como referência. A necessidade da 

modificação da ordem das figuras no processo de transmissão pode ser visualizada 

no exemplo acima. Caso o fluxo transmitido fosse composto conforme a ordem de 

apresentação, a decodificação das figuras B2 e B3 só poderiam ocorrer após a 

decodificação da figura P4. Visto que o tipo de cada figura pode ser escolhido 

livremente pelo codificador, o intervalo de tempo entre a chegada de uma figura 

do tipo B e a recepção da próxima figura do tipo I ou P (necessária para a 

decodificação da figura B anterior) poderia ser arbitrariamente longo, dificultando 

o processo de decodificação. 

Com a modificação da ordem das figuras, segundo a definição de ordem de 

codificação, há a garantia de que sempre que uma figura do tipo B for recebida no 

decodificador, as figuras I ou P utilizadas como referência no processo de 

codificação já terão sido recebidas e decodificadas. 
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2.2.2. 
Modelo de transmissão 

O padrão define um modelo de transmissão de dados, representado na 

Figura 10, segundo o qual os efeitos decorrentes da rede de comunicação e do 

armazenamento dos dados são desconsiderados e a taxa de exibição de quadros, 

na saída do decodificador, é mantida constante. A taxa de produção de quadros na 

saída do codificador é aproximadamente constante, levando-se em consideração 

também os quadros configurados para serem exibidos mais de uma vez, através 

dos parâmetros repeat_first_field e top_field_first. 

Buffer
VBV

Buffer de 
entrada

Codificador 
de vídeo

quantum

Receptor

Retardo devido ao 
armazenamento e 
transferência de 

dados

Transmissor

Video Buffer Verifier

Decodificador 
de vídeoTaxa de entrada 

de quadros
Taxa de saída 

de quadros

Buffer
VBV

Buffer de 
entrada

Codificador 
de vídeo

quantum

Receptor
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armazenamento e 
transferência de 

dados

Transmissor

Video Buffer Verifier

Decodificador 
de vídeo

Decodificador 
de vídeoTaxa de entrada 

de quadros
Taxa de saída 

de quadros

 

Figura 10: Transmissão no MPEG-2 Vídeo. 

O tamanho do buffer de entrada do receptor é determinado pelo codificador 

e o tamanho dos vários quadros codificados deve ser escolhido de forma a que não 

haja, exceto em casos especiais, underflow nem overflow daquele buffer. 

Para que o codificador mantenha o controle da ocupação do buffer de 

entrada do receptor, o modelo define um decodificador hipotético, denominado 

Video Buffer Verifier (VBV), o qual é conceitualmente conectado à saída do 

codificador. O VBV possui um buffer de entrada (VBV buffer) cuja ocupação deve 

corresponder à ocupação do buffer de entrada do receptor. Através do 

monitoramento do estado do VBV buffer, ou seja, sua ocupação em bits, o 

codificador altera o valor do quantum utilizado no processo de codificação, 

produzindo quadros de tamanhos maiores ou menores. 

O tamanho B do VBV buffer deve ser igual ao do buffer de entrada do 

receptor e é indicado pelo codificador através do parâmetro vbv_buffer_size 

presente no cabeçalho de cada seqüência do fluxo de vídeo. 
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2.2.2.1. 
Entrada de dados no VBV buffer 

Duas formas mutuamente exclusivas são definidas para a entrada de dados 

no VBV buffer. Na primeira, representada esquematicamente na Figura 11, o 

parâmetro vbv_delay de todas as figuras possui o valor hexadecimal FFFF e os 

dados, enquanto o buffer não estiver cheio, sempre entram a uma taxa constante 

igual a máxR , em bits por segundo. Os índices e e s indicam se a respectiva figura 

está entrando ou saindo do buffer, respectivamente. A Figura 11 considera que o 

quadro 2P  é configurado para ser apresentado duas vezes. Sempre que a ocupação 

do buffer atinge seu nível máximo, o codificador interrompe a geração de quadros, 

que é restabelecida apenas no momento em que há novamente espaço disponível 

no buffer. 

O processo de decodificação se inicia apenas no momento em que o buffer 

apresenta-se cheio pela primeira vez e prossegue retirando quadros de acordo com 

a taxa de exibição de quadros. 
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Figura 11: Ocupação do VBV buffer quando vbv_delay é igual a FFFF. 

A segunda forma, representada simplificadamente na Figura 12, permite o 

uso de taxa variável de bits para cada quadro. Nessa situação, o parâmetro 

vbv_delay possui valor hexadecimal diferente de FFFF e informa o tempo que a 

respectiva figura deve permanecer no buffer. Para manter a taxa de geração de 

quadros aproximadamente constante, a taxa de transmissão, em bits por segundo, 

deve satisfazer a seguinte equação (ITU, 2000b): 

(Eq. 2) ( ))()1()1()()(
*

ntntnn
dnR n

−+++−= ττ  

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0310814/CB



Conceitos Gerais do Padrão MPEG-2 33 

 

Onde )(nR  é a taxa de transmissão, em bits por segundo, da figura n; *
nd  é a 

quantidade de bits da figura n, incluindo os bits de todas as camadas seqüência e 

GOP até o início da próxima figura; )(nτ  é o tempo que a figura n deve 

permanecer no buffer, informado pelo parâmetro vbv_delay da figura n e medido 

em segundos; e t(n) é o instante, medido em segundos, em que a figura n deve ser 

retirada do buffer. Os parâmetros *
nd , )(nτ  e t(n) são determinados pelo 

codificador para que a taxa de transmissão )(nR  garanta que situações de 

overflow e underflow não ocorrem. 

Para figuras cuja apresentação não deve ser repetida, a equação estabelece 

que a taxa, em bits por segundo, a ser utilizada para a codificação de uma figura, 

deve garantir que todos os seus dados entrem no buffer em um intervalo de tempo 

igual ao inverso da taxa de quadros do vídeo. Se a figura for configurada para ser 

exibida mais de uma vez, a taxa, em bits por segundo, deve garantir que o 

intervalo de tempo de entrada da figura no buffer seja igual ao número de vezes 

que a figura deve ser exibida, multiplicado pelo inverso da taxa de quadros. 
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Figura 12: Ocupação do VBV buffer quando vbv_delay é diferente de FFFF. 

O processo de decodificação de uma figura inicia-se quando o intervalo de 

tempo indicado pelo vbv_delay é decorrido. Nesse instante, a respectiva figura é 

retirada do buffer. No esquema mostrado na Figura 12, o vbv_delay de cada figura 

foi considerado igual a 3*T e nenhuma figura foi configurada para ser repetida. 
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2.2.2.2. 
Saída de dados do VBV buffer 

Para a retirada de dados do VBV buffer, no caso de vídeos não entrelaçados, 

o decodificador examina o conteúdo do buffer a intervalos sucessivos, múltiplos 

do intervalo de tempo T, definido como o inverso da taxa de quadros. As regras 

que disciplinam o momento de exame do buffer dependem da existência de 

figuras do tipo B no fluxo, do tipo da última figura retirada do buffer e da 

indicação de repetição de exibição das figuras. Elas baseiam-se em que uma figura 

só deve ser retirada do VBV buffer quando for necessária sua decodificação, o que 

ocorre devido à necessidade de sua apresentação ou quando a figura foi utilizada 

como referência no processo de codificação preditiva da próxima figura a ser 

retirada do buffer.  Essas regras podem ser resumidas nos seguintes critérios: 

I – Para estruturas de seqüência que não contenham quadros do tipo B 

a) Se a última figura retirada do buffer, do tipo I ou P, tiver sido 

configurada para ser exibida uma, duas ou três vezes, a próxima 

figura deve ser retirada do buffer após o intervalo de tempo igual a 

T, 2*T ou 3*T, de acordo com o número de repetições solicitadas, 

respectivamente. 

II – Para estruturas de seqüência que contenham quadros do tipo B 

a) Se a última figura retirada do buffer tiver sido do tipo B e 

configurada para ser exibida uma, duas ou três vezes, a próxima 

figura deve ser retirada do buffer após o intervalo de tempo igual a 

T, 2*T ou 3*T, de acordo com o número de repetições solicitadas, 

respectivamente. 

b) Se a última figura retirada do buffer tiver sido do tipo I ou P e a 

figura I ou P anteriormente recebida tiver sido configurada para ser 

exibida uma, duas ou três vezes, a próxima figura deve ser retirada 

do buffer após o intervalo de tempo igual a T, 2*T ou 3*T, de 

acordo com o número de repetições solicitadas, respectivamente.. 
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2.2.3. 
Controle de ocupação do buffer 

O gerenciamento da ocupação do buffer de entrada do receptor é realizado 

através da manipulação da quantidade de bits de cada figura, da taxa de bits do 

fluxo codificado e do tamanho do buffer, definido pelo codificador. O padrão 

MPEG-2 sugere a adoção do controle de taxa do modelo TM5 (Test Model 5), 

cujo objetivo é determinar, de forma adaptativa, o tipo de predição temporal para 

cada macrobloco, a matriz de quantização a ser aplicada e a taxa de transmissão, 

em bits por segundo, de cada figura, a fim de evitar situações de overflow e 

underflow do buffer do receptor. As operações são realizadas nas camadas GOP, 

de figura e de macrobloco, e são compostas por três atividades: a alocação de bits, 

o controle de taxa e a quantização adaptativa. 

Na primeira etapa, um número fixo de bits é alocado para cada GOP, obtido 

através da taxa máxima de transmissão desejada, em bits por segundo, e o número 

de quadros contidos no GOP. Essa etapa é responsável pela estimativa do número 

de bits disponível para a codificação da próxima figura, sendo realizada, portanto, 

antes da codificação de cada quadro. Depois, à medida que cada figura é 

codificada, a ocupação do buffer é monitorada, realimentando o sistema e 

definindo um valor de referência do quantum a ser utilizado por cada macrobloco. 

Por último, a quantização adaptativa manipula o valor de referência de acordo 

com a atividade espacial em cada macrobloco para determinar o valor exato do 

quantum relativo à codificação do respectivo macrobloco. 

Detalhando o algoritmo especificado pelo TM5, inicialmente, é calculado o 

total de bits que o GOP deve conter, de acordo com a taxa de bits desejada, a taxa 

de quadros e o número de quadros dos tipos I, P e B que ainda devem ser 

inseridos no GOP corrente, conforme a equação abaixo: 

(Eq. 3) ( ) 







×++=

rateframe
ratebitNNNR bpiGOP _

_  

Em seguida, são determinadas as “medidas de complexidade globais” 

(global complexity measures), denominadas de Xi, Xp ou Xb, de acordo com o tipo 

de quadro, segundo as seguintes fórmulas: 
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iii QSX =  

(Eq. 4) ppp QSX =  

bbb QSX =  

Onde Si, Sp e Sb representam o número de bits, conforme seu tipo, e as 

variáveis Qi, Qp e Qb são os parâmetros de quantização médios, calculados de 

acordo com a média dos valores de quantização utilizados durante a codificação 

de todos os macroblocos. Todos os parâmetros anteriores referem-se às últimas 

figuras codificadas, de acordo com o respectivo tipo. Os valores iniciais para os 

parâmetros de quantização médios são: 
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=  

(Eq. 5) ( )
115

_60 ratebitX p
×

=  

( )
115

_42 ratebitX b
×

=  

A quantidade de bits (Ti, Tp e Tb) a ser utilizada na codificação da próxima 

figura é determinada conforme as equações abaixo. Os parâmetros Kp e Kb são 

constantes cujos valores atribuídos são 1.0 e 1.4, respectivamente: 
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A segunda etapa refere-se ao controle da taxa e destina-se à obtenção do 

parâmetro de quantização Qj referente ao macrobloco j, conforme a expressão: 

(Eq. 7) 














 ×
=

ratebit
ratepictured

Q j
j _

_
2

31
 

onde dj representa o nível de ocupação do buffer virtual e é calculado, de 

acordo com o tipo de figura. 

A terceira etapa determina o valor de cada elemento da matriz de 

quantização a ser utilizado, a partir da atividade espacial (actj) calculada para cada 

macrobloco e o respectivo parâmetro de quantização Qj. O modelo TM5 

especifica que: 

(Eq. 8) ( )821 ,,,1 vblkvblkvblkmínact j L+=  

(Eq. 9) ( )∑
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n
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O valor da atividade (actj) é, então, normalizado, obtendo-se N_actj e, 

finalmente, determinando-se o valor do quantum a ser aplicado ao respectivo 

macrobloco: 

(Eq. 11) jjj actNQmquant _×=  

Além do modelo TM5 do MPEG, outros algoritmos para o controle da 

ocupação do buffer do receptor foram propostos, tais como: o algoritmo de 

alocação de bits proposto por Song e Chun (Song & Chun, 2003); o esquema de 

controle de taxa através de histogramas baseado em estimativas de taxa e 

distorção (Rate-Distortion Estimation) proposto por Hong et al. (Hong et al., 

2003); e o algoritmo proposto por He e Mitra  (He & Mitra, 2002), que adota um 

relacionamento linear entre a taxa de codificação de bits e o percentual de zeros 

nos coeficientes DCT. 
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2.2.3.1.  
Situações de overflow e underflow 

A ocorrência de overflow ou underflow do buffer de entrada do receptor é 

gerada por problemas no processo de codificação, alterando a taxa de produção de 

quadros em relação à taxa nominal. A taxa de codificação de quadros pode sofrer 

variações devido aos métodos utilizados para o cálculo da quantidade de bits e da 

taxa de transmissão dos dados, como, por exemplo, o estabelecido pelo TM5.  O 

processo de codificação é responsável por, mesmo havendo pequenos desvios da 

taxa instantânea de codificação de quadros em relação à taxa nominal, manter a 

ocupação do buffer dentro dos limites adequados, evitando o overflow ou 

underflow. Fatores externos ao padrão MPEG também podem causar perturbações 

no decodificador, tais como os decorrentes da rede de comunicação. 

A situação de underflow ocorre se a taxa de quadros gerada na saída do 

codificador for inferior à taxa de quadros prevista para o fluxo de vídeo. Nessa 

situação, o decodificador consome quadros do buffer mais rapidamente do que 

novos quadros entram no mesmo. Se essa situação persistir por um tempo 

suficientemente grande, todos os quadros do buffer serão retirados e o 

decodificador não encontrará um novo quadro completo para ser apresentado.  

A diminuição da taxa de codificação de quadros, mesmo que 

temporariamente, faz com que a ocupação do buffer diminua, em relação à curva 

de ocupação em que os quadros são gerados à taxa constante. Essa situação pode 

ser observada no esquema apresentado na Figura 13, em que o segundo gráfico é 

obtido quando o quadro P4 é codificado utilizando uma taxa, em bits por segundo, 

inferior à necessária, dado a quantidade de bits do quadro. A linha cheia 

representa a curva de ocupação do buffer, enquanto que as linhas tracejadas são 

mostradas apenas para facilitar a visualização do tamanho de cada quadro. Cabe 

ao codificador perceber a diminuição momentânea da taxa de codificação de 

quadros e fazer a compensação nos quadros seguintes. 
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b) Fluxo com quadro 4 modificado
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b) Fluxo com quadro 4 modificado
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Figura 13: Efeito da diminuição da taxa de codificação de quadros. 

O mesmo efeito é obtido se a rede de comunicação limitar a taxa de 

transferência dos dados em um valor menor que a máxima taxa, em bits por 

segundo, configurada nas figuras do fluxo de vídeo. Nessa situação, o codificador 

opera corretamente, mas a transmissão dos dados introduz a perturbação que pode 

causar o underflow. 

O overflow ocorre quando a taxa de entrada de quadros no buffer é superior 

à taxa nominal de apresentação de quadros, por um tempo suficientemente grande. 

Os quadros se acumulam do buffer até que sua ocupação alcance o limite máximo. 

A partir desse momento, novos dados que cheguem ao buffer são descartados, 

gerando perda de quadros. Situações de overflow também podem acontecer se o 

algoritmo de alocação de bits, no processo de codificação, for inadequado e não 

limitar corretamente a quantidade de bits de cada figura. Essa condição é 

representada na Figura 14. 
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Figura 14: Overflow devido a erro na alocação de bits. 

Situações de overflow e underflow também podem ser provocadas por falhas 

na rede de comunicação devido a perdas de pacotes, fazendo com que a seqüência 

de quadros que entrem no buffer seja diferente da gerada pelo codificador. A 

perda de quadros, no entanto, prejudica a correta operação do decodificador, pois, 

caso tenham sido perdidos quadros configurados para terem sua apresentação 

repetida, o decodificador não recebe essa informação, adiantando a exibição do 

quadro seguinte. O funcionamento é normalizado após o recebimento de um novo 

GOP, que provê informações temporais para o acesso aleatório do fluxo.  
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3 
Trabalhos Relacionados 

Vários trabalhos têm sido publicados sobre a edição de dados audiovisuais, 

discutindo os mais diversos problemas envolvidos, podendo ser classificados de 

acordo com o tipo de mídia em que operam, seus objetivos e as técnicas e 

algoritmos utilizados. A maior parte dos trabalhos, no entanto, lida com aspectos 

relacionados a apenas um tipo de mídia. Em relação a vídeos MPEG, a maioria 

dos trabalhos visa o controle da taxa de bits em fluxos de vídeo, operações de 

corte e concatenação de trechos de vídeos e o controle do VBV buffer. 

Conforme mencionado no Capítulo 1, os principais aspectos a serem 

considerados em um sistema de ajuste elástico para fluxos MPEG são, em relação 

ao fluxo de vídeo, a estratégia de aceleração e desaceleração, considerando a 

interdependência temporal entre os diferentes quadros, e o controle sobre o buffer 

de entrada do decodificador. A reconstrução do relógio de referência utilizado 

pelo codificador e a manutenção da sincronização entre os diversos fluxos de 

mídias são os itens mais relevantes relativos à manutenção da conformidade em 

relação ao fluxo MPEG de Sistemas. 

Os trabalhos apresentados neste capítulo foram agrupados de acordo com a 

aplicabilidade dos conceitos apresentados em relação aos aspectos do ajuste 

elástico, mesmo quando possuem objetivos diferentes ou quando sugerem 

métodos que podem ser adaptados para aquele fim. É importante, no entanto, a 

compreensão do contexto que cada trabalho possui para que se possam avaliar as 

respectivas contribuições. Nos casos em que um único trabalho propuser solução 

para mais de um problema, seu contexto e objetivo serão apresentados apenas uma 

vez, evitando-se redundância. 

Essa abordagem possibilita uma análise mais ampla da literatura pertinente, 

não se atendo somente a trabalhos e sistemas cujo fim seja a modificação do 

tempo de exibição de fluxos de vídeo. Outras propostas que aparentemente 

poderiam ser utilizadas para o ajuste elástico também são mencionadas, 

indicando-se suas restrições. 
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Visto que a apresentação completa de cada idéia ou algoritmo necessita ser 

precedida da descrição minuciosa de todos os aspectos de cada problema 

envolvido no ajuste elástico, o Capítulo 4 apresenta o detalhamento de cada 

problema e as soluções desenvolvidas, incluindo tanto técnicas e idéias oriundas 

dos trabalhos relacionados quanto os algoritmos desenvolvidos nesta dissertação, 

salientando a autoria de cada um deles. Essa estruturação possibilita que os 

problemas e alternativas de solução estejam reunidos e facilita a compreensão de 

cada algoritmo. 

Considerando todos os trabalhos analisados, é importante notar que nenhum 

deles apresenta soluções simultaneamente para todos os problemas advindos do 

ajuste elástico em fluxos audiovisuais, particularmente fluxos MPEG-2 de 

Sistemas. Esta dissertação analisa todos os problemas e apresenta alternativas de 

solução. 

 

3.1. 
Edição em Fluxos MPEG de Vídeo 

Diversas técnicas de diminuição da velocidade de exibição de fluxos 

audiovisuais são enunciadas por Omoigui et al. (Omoigui et al., 1999), 

apresentando resultados de experimentos que inferem sobre a forma como os 

usuários percebem as alterações de velocidade de exibição de dados audiovisuais, 

através de manipulações discretas e contínuas das taxas de exibição. Em relação a 

fluxos de vídeo, são discutidas apenas as técnicas de descarte uniforme de quadros 

e de alteração da taxa de apresentação de quadros do fluxo. 

Explicações sucintas das principais técnicas de processamento aplicadas 

diretamente em fluxos comprimidos de vídeo são encontradas em (Wee et al., 

2002), destacando-se o processamento de coeficientes DCT e de vetores de 

movimento, e a conversão de tipos de quadros. Os autores separam os algoritmos 

de processamento que atuam diretamente nos objetos de vídeo comprimidos em 

algoritmos de transcodificação, que alteram o formato de compressão do vídeo, e 

de edição, que processam e realizam operações de edição em um fluxo de vídeo. 

Considerando as diferentes camadas da estrutura do fluxo de vídeo e os requisitos 

de controle de ocupação do buffer de entrada do receptor, os métodos de 

manipulação de fluxos comprimidos são agrupados em quatro tipos: 
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processamento no domínio DCT; processamento de vetores de movimento; 

processamento de controle de taxa; e conversão de tipos de quadros. 

 

3.2. 
Compressão e Expansão em Vídeo 

Ramanujan et al. (Ramanujan et al., 1997) apresentam uma arquitetura de 

transmissão capaz de adaptar um fluxo de vídeo às flutuações da qualidade de 

serviço oferecida por redes IP. Nesse sistema cliente-servidor, a adaptação da taxa 

de transmissão é obtida através da divisão do fluxo MPEG de Vídeo original em 

diferentes camadas e a criação de descritores contendo as informações de cada 

camada. Os dados são transportados através do protocolo UDP, enquanto que as 

informações de controle trafegam via TCP. O receptor informa, periodicamente, o 

estado do serviço percebido, incluindo os dados sobre a taxa de perda de pacotes. 

De acordo com o estado da rede de comunicação, o servidor escolhe um 

nível de adaptação a ser provido, definido como um conjunto de camadas do 

vídeo original. Nessa alternativa, as camadas são criadas a priori e armazenadas 

no servidor. Elas podem ser enviadas de forma independente, transferindo para o 

módulo cliente a responsabilidade sobre a interpretação das diferentes camadas, 

reconstruindo o fluxo MPEG e o enviando para o decodificador ou, através da 

utilização de um decodificador especializado, enviando as diferentes camadas 

diretamente para o decodificador. Uma alternativa é a transcodificação das 

diferentes camadas em um novo fluxo MPEG no servidor, poupando o cliente 

desse trabalho. 

As camadas são definidas através do descarte de quadros e da remoção de 

parte dos coeficientes DCT sem, no entanto, levar em consideração qualquer 

aspecto relativo ao controle de ocupação do buffer. Essas operações, além do 

controle da taxa exigida na rede, podem ser adaptadas para a realização da 

compressão ou expansão do fluxo de vídeo. Porém, a necessidade de criação off 

line dos níveis a serem utilizados inviabilizam seu uso para o controle de exibição 

de vídeos por formatadores. 

Omoighi et al. (Omoigui et al., 1999) argumentam que a compressão de um 

fluxo de mídia contínua pode ser realizada de forma linear ou considerando o 

conteúdo de cada mídia que compõe o fluxo. No primeiro caso, o ajuste é 
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efetuado de forma homogênea em todos os fluxos elementares. No segundo, a 

taxa de compressão pode variar de um ponto para outro, no tempo. Descrevem, 

também, o método de compressão para sistemas cliente-servidor, através do 

armazenamento de múltiplas cópias de cada vídeo, cada qual codificada de acordo 

com um fator de ajuste diferente. O fluxo é transmitido conforme o fator de ajuste 

solicitado pelo cliente. 

Essa alternativa utiliza grande recurso de armazenamento e pode apresentar 

alto tempo de resposta ao ser modificado o fator de ajuste devido ao processo de 

mudança do fluxo a ser transmitido. A escolha do fator de ajuste é limitada e 

discreta, determinada pelas diferentes cópias pré-armazenadas. 

Hemy et al. (Hemy et al., 2000) apresentam um sistema para transmissão 

ponto-multiponto de fluxos MPEG de Sistemas em redes IP, conforme mostrado 

na Figura 15. O filtro intermediário implementa um algoritmo de adaptação 

responsável por adequar os dados audiovisuais de entrada às características de 

cada subrede de saída. O principal objetivo é garantir que cada cliente receba um 

fluxo contínuo de dados audiovisuais mesmo durante estados de 

congestionamento ou escassez de recursos nas redes de comunicação. A estratégia 

utilizada para diminuir os requisitos de banda passante necessária da rede é o 

descarte seletivo de quadros e o efeito percebido em cada decodificador é similar 

ao que ocorre por perda de pacotes. Uma vez que a escolha dos quadros a serem 

eliminados prioriza os quadros que não servem de base para a codificação de 

outros, esse esquema melhora a qualidade final do vídeo exibido. 
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Cliente B

Cliente A

Subrede de alta 
velocidade

Subrede de alta 
velocidade

Subrede de 
baixa velocidade

Servidor Filtro

Cliente B

Cliente A

Subrede de alta 
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Subrede de alta 
velocidade

Subrede de 
baixa velocidade  

Figura 15: Arquitetura de distribuição de vídeo em redes IP. 

Para controlar a taxa em bits do fluxo que trafega em cada subrede, cada 

cliente monitora a taxa de perda de pacotes percebida e solicita, ao filtro, qualquer 

modificação da taxa de transmissão necessária. A sincronização entre os fluxos de 
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áudio e vídeo é provida pelo próprio decodificador e nenhum cuidado é adotado 

em relação ao controle do buffer de entrada do decodificador. 

O descarte seletivo de quadros pode ser adaptado para a realização da 

compressão de fluxos de vídeo. 

Cha et al. (Cha et al., 2003) apresentam um sistema de filtragem de fluxo 

MPEG-1 em tempo real, representado na Figura 16, objetivando a diminuição dos 

requisitos de banda passante necessária para um fluxo de vídeo através do 

descarte dinâmico de quadros. O ponto principal é o algoritmo desenvolvido para 

a manutenção da sincronização entre os fluxos de vídeo e áudio. Este sistema 

pode ser utilizado em aplicações tais como Video on Demand e transmissões 

multicast de vídeo, onde a utilização eficiente dos recursos da rede é necessária 

para a provisão do serviço. 
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Figura 16: Descarte dinâmico de quadros em fluxo MPEG de Sistemas. 

Para a obtenção de um fluxo MPEG de Sistemas com taxa em bits menor, o 

sistema utiliza a técnica de descarte dinâmico de quadros do fluxo de vídeo. O 

sistema, no entanto, não realiza nenhuma operação para a manutenção do controle 

da ocupação do buffer de recepção do fluxo de vídeo. O fluxo de áudio, por exigir 

uma banda passante muito menor que o de vídeo, não sofre modificações. 

Após a demultiplexação do fluxo de entrada, o módulo de descarte de 

quadros analisa as informações dos fluxos de vídeo e de áudio. Para o vídeo, são 

armazenados a posição do quadro no buffer, tipo de quadro, número do GOP e 

valores de DTS e PTS. As informações de áudio incluem o tamanho do quadro e o 

PTS. O fluxo de vídeo é, então, ajustado, segundo a política de descarte, e enviado 

para o módulo de multiplexação, juntamente com o fluxo de áudio. A Figura 16 
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apresenta três resultados da política de descarte: a não modificação do fluxo; a 

retirada apenas dos quadros B; e a eliminação de todos os quadros P e B. 

O módulo de multiplexação agrupa os fluxos de vídeo ajustado e de áudio, 

produzindo um fluxo MPEG de Sistemas válido. 

Por ser adequado à redução da banda passante exigida pelo fluxo 

audiovisual, sem que haja alteração da velocidade de exibição, o sistema descrito 

por (Cha et al., 2003) não lida com problemas tais como o controle dos valores do 

parâmetro temporal_reference de cada figura e a estratégia correlacionada de 

ajuste elástico entre os diversos fluxos de áudio e vídeo. Além disso, o sistema 

também não realiza nenhum controle sobre a ocupação do buffer do 

decodificador. 

Song e Chun (Song & Chun, 2003) desenvolveram algoritmos para o 

controle dinâmico da taxa de quadros e para a alocação de bits por quadro com o 

intuito de tornar mais eficiente a codificação de vídeos segundo o padrão MPEG-

2. O algoritmo de controle da taxa de quadros é dito virtual, uma vez que a sintaxe 

do padrão requer que esse parâmetro seja constante. O algoritmo é implementado 

em três fases. 

Inicialmente, o fluxo de vídeo de entrada é transformado para o modo 

progressivo, não permitindo a existência de trechos codificados no modo 

entrelaçado. Em seguida, o fluxo é dividido em janelas de observação, 

normalmente definidas como um GOP, onde são avaliadas as mudanças entre 

quadros consecutivos. Para trechos com poucas mudanças, é definida uma taxa 

virtual de quadros menor. Isso é obtido através da manipulação dos macroblocos 

dos quadros com pouca atividade de movimento, diminuindo seus tamanhos 

através da marcação dos seus macroblocos como skipped macroblocks, os quais 

são ignorados pelo decodificador. Dessa forma, os trechos que contém maior 

atividade de movimento podem ser codificados com uma maior quantidade de 

bits, melhorando a qualidade percebida pelo usuário. Para realizar essa 

codificação, foram propostas pequenas alterações no algoritmo de alocação de bits 

TM5 do MPEG-2. 

Uma vez que a sintaxe do MPEG-2 não permite que todos os macroblocos 

de um quadro sejam codificados como skipped macroblocks, ocasionando o 

descarte de todo o quadro, o algoritmo apresentado não é adequado para a 

realização do ajuste elástico. Por outro lado, o algoritmo pode ser utilizado para o 
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controle de ocupação do buffer do decodificador, cujo funcionamento sofre 

impacto das operações de ajuste elástico. 

Em (Kantarci & Tunali, 2003), é apresentado um sistema de distribuição de 

vídeos MPEG-1, representado na Figura 17, utilizando o protocolo RTP para a 

transmissão dos pacotes de vídeo e do RTCP para a coleta de informações 

estatísticas sobre a transmissão. Para adequar-se às condições dinâmicas do estado 

da rede de comunicação, o sistema insere um buffer na entrada do receptor e, 

através do monitoramento de sua ocupação, implementa um mecanismo de 

realimentação em que o módulo cliente avisa ao módulo servidor sobre o estado 

do buffer. 
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Protocolos
RTP/RTCP

Servidor de vídeo

Protocolos
RTP/RTCP Buffer

Receptor

Canal RTP
Canal RTCP

Módulo clienteMódulo servidor
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Protocolos
RTP/RTCP Buffer
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Canal RTP
Canal RTCP
Canal RTP
Canal RTCP

Módulo clienteMódulo servidor

Decodificador
MPEG1

 

Figura 17: Arquitetura do sistema desenvolvido por Kantarci et al. 

Em situações de congestionamento da rede de comunicação, o servidor 

realiza operações de descarte de quadros no fluxo a ser transmitido. Para realizar o 

controle da ocupação do buffer inserido no receptor, o servidor, através das 

informações fornecidas pelo módulo cliente, adota um algoritmo que inclui duas 

operações: a alteração do intervalo de tempo entre o envio de pacotes RTP 

consecutivos contendo dados de vídeo e o descarte seletivo de quadros. 

A primeira técnica é adequada para pequenos ajustes. Em situações 

iminentes de underflow, o servidor realiza o descarte de quadros. Neste caso, o 

servidor escolhe adequadamente os quadros a serem descartados, de maneira que 

os quadros selecionados para serem transmitidos possam ser decodificados, ou 

seja, estes quadros não possuem referências a figuras descartadas. Quando o nível 

de ocupação está próximo ao limiar de overflow, o servidor deixa de realizar o 

descarte, aumentando o número de quadros transmitidos. 

O controle sobre o buffer do módulo cliente não produz situações de 

underflow ou overflow para o buffer do decodificador MPEG-1, uma vez que sua 
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principal função é prevenir ou atenuar os efeitos devidos a congestionamentos na 

rede de comunicação. A operação de descarte de quadros, realizada pelo sistema, 

é percebida pelo decodificador como perda de quadros e as ações conseqüentes 

dependem da implementação do exibidor do vídeo. A vantagem do esquema de 

descarte seletivo em relação ao processo de perda de pacotes pela rede de 

comunicação é a garantia de que os quadros recebidos podem ser corretamente 

decodificados. 

O mecanismo de controle de ocupação do buffer e a técnica de descarte de 

quadros podem ser utilizados em sistemas de ajuste elástico, assim como a forma 

de comunicação entre o servidor e o cliente. Para tanto, devem ser considerados os 

aspectos relativos à continuidade da contagem de quadros e a sincronização entre 

os fluxos relacionados de áudio e vídeo. 

 

3.3. 
Controle de Ocupação do Buffer 

Meng e Chang publicaram diversos trabalhos sobre a edição de fluxos de 

vídeo comprimidos, sem que seja requerida a completa decodificação dos mesmos 

e mantendo a conformidade com o padrão MPEG (Meng & Chang, 1996, 1997). 

São discutidos métodos de controle de ocupação do buffer do decodificador em 

aplicações de corte e concatenação de trechos de vídeos.  

Uma vez que o corte pode ocorrer em uma posição arbitrária do trecho de 

vídeo, essa operação não mantém a integridade do GOP em que o corte é 

realizado, fazendo com que algumas figuras dessa estrutura tenham que sofrer 

conversão de tipo, com o intuito de eliminar suas dependências temporais em 

relação às figuras descartadas. A conversão de tipo é efetuada através da 

decodificação e recodificação de figuras. O processo de recodificação necessita 

seguir os mesmos tipos de restrições que a codificação original, particularmente 

os referentes à taxa de bits e ao controle da ocupação do buffer do decodificador. 

A operação de concatenação também impacta no controle da ocupação do 

buffer do decodificador. Situações de overflow ou underflow podem ocorrer e 

dependem do cálculo de ocupação do buffer realizado para cada fluxo de vídeo. 

Poderá haver overflow se o nível de ocupação do buffer após a última figura do 

primeiro segmento de vídeo for maior que o nível previsto, durante o processo de 
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codificação do segundo vídeo, para ser alcançado imediatamente antes da primeira 

figura do segundo segmento a ser concatenado. Também o fato dos codificadores 

do primeiro e do segundo fluxo de vídeo não garantirem uma taxa de codificação 

estritamente fixa, podendo haver pequenos desvios que são compensados em 

outras figuras, pode acarretar em situações de overflow ou underflow após a 

operação de concatenação. 

O problema de overflow é resolvido através da inserção de bits de 

enchimento sempre que a ocupação do buffer atingir um nível alto. Para evitar 

situações de underflow, os autores propõem dois métodos: a inserção de 

seqüências sintéticas de desvanecimento entre os trechos de vídeo a serem 

concatenados; e o descarte seletivo de coeficientes DCT antes da operação de 

concatenação. O efeito de inserção ou descarte de bits e coeficientes DCT no nível 

de ocupação do buffer será detalhado no Capítulo 4. 

Apesar de Meng e Chang terem desenvolvido diversos trabalhos sobre a 

edição em fluxos MPEG, suas técnicas consideram apenas a manipulação de 

vídeos e requerem a decodificação parcial para a obtenção dos coeficientes DCT. 

O método adotado em (Meng & Chang, 1996) para a modificação do tipo de 

figuras não é adequado para a realização de ajuste elástico visto que os processos 

de decodificação e recodificação necessitam de alto poder de processamento e 

tempo, não sendo adequado para aplicações que requerem baixa latência e 

pequena variação de atraso. As técnicas de controle de ocupação do buffer, com 

exceção do método de inserção de seqüência sintética, são alternativas viáveis nos 

algoritmos de ajuste elástico e serão discutidas posteriormente. 

Wee e Vasudev (Wee & Vasudev, 1997) também propõem algoritmos para 

realização de operações de corte e concatenação de segmentos de vídeos no 

formato MPEG, através da eliminação das dependências temporais em relação a 

quadros que não fazem parte do fluxo resultante obtida pela conversão de quadros, 

premissa semelhante à utilizada por Meng e Chang. Para evitar situações de 

underflow e overflow, dois métodos são especificados. Caso os níveis de ocupação 

de buffer em cada segmento de vídeo, próximo ao ponto de concatenação, for 

similar, conforme previsto nas codificações originais de cada fluxo, é adotada a 

requantização de coeficientes DCT pertencentes a figuras próximas ao ponto de 

concatenação. Caso contrário, é adotada a conversão de quadros I para P como 

forma de evitar o underflow. 
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A técnica de requantização de coeficientes DCT pode ser adotada em 

sistemas de ajuste elástico e será melhor discutida no Capítulo 4. 

Wang e Woods (Wang & Woods, 2000) também estudaram os métodos de 

conversão de tipo de quadros visando o controle da ocupação do buffer do 

decodificador devido à realização de operações de corte e concatenação de 

segmentos de vídeo. Operações de conversão de tipo são aplicadas para eliminar a 

dependência temporal em relação a quadros que não pertencerão ao fluxo 

resultante. Para evitar situações de underflow decorrentes da concatenação, os 

autores propõem a conversão de quadros, localizados após o ponto de junção dos 

segmentos, do tipo I para o tipo P, diminuindo a quantidade de bits utilizada para 

essas figuras. 

A utilização de mecanismos de conversão como único meio para fazer o 

controle da ocupação do buffer requer alto poder de processamento e não permite 

um ajuste preciso da quantidade de bits utilizada em cada figura e, 

conseqüentemente, do controle do buffer, o que faz com que sua aplicação em 

sistemas de ajuste elástico deva considerar essas restrições. 

Lu et al. (Lu et al., 2000) apresentam um esquema de recodificação de 

segmentos de vídeo, sem que seja necessária a modificação de todo o fluxo. Seu 

objetivo é permitir a modificação da qualidade de trechos de um vídeo 

comprimido sem demandar a recodificação completa do fluxo. A proposta inclui 

algoritmos de alocação de bits, utilizado no processo de recodificação, e de ajuste 

no nível de ocupação do buffer. O algoritmo de alocação de bits determina a 

quantidade de bits a ser utilizada na codificação de cada figura tendo como ponto 

de partida um fluxo de vídeo já comprimido. Dessa forma, o algoritmo necessita 

conhecer os tamanhos de todas as figuras do vídeo comprimido para que possa 

determinar a correta alocação e evitar situações de underflow e overflow. Portanto, 

a prevenção de situações de underflow e overflow é obtida através da escolha da 

quantidade de bits que cada figura recodificada deve conter. 

Essa característica inviabiliza sua utilização em sistemas de ajuste elástico 

em tempo real, pois o tamanho de cada figura do fluxo só é uma informação 

disponível se o sistema de ajuste elástico receber todo o objeto de vídeo antes da 

realização das operações de ajuste. 

Hong et al. (Hong et al., 2003)  propõem um novo esquema de controle de 

ocupação do buffer do decodificador utilizando um modelo de estimação da 
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distorção e da taxa (modelo de estimação R-D) resultantes da codificação de um 

fluxo de vídeo, visando permitir a predição da quantidade de bits e da distorção 

obtidas em função da escolha do parâmetro de quantização. Os objetivos são 

aprimorar a qualidade de exibição do fluxo codificado em aplicações que exigem 

pequeno atraso, através de algoritmos de codificação de baixa complexidade, 

evitando situações de underflow e overflow do buffer de decodificação. Dessa 

forma, o esquema proposto tem função semelhante ao modelo TM5, sugerido pelo 

padrão MPEG-2. 

Apresentando vantagens em relação ao modelo TM5 em aplicações que 

requerem baixo poder computacional, o esquema é apropriado para o processo de 

definição do valor do quantum a ser utilizado na codificação de cada macrobloco. 

Sua aplicação como algoritmo de controle da ocupação do buffer do decodificador 

não é adequada visto exigir o cálculo da transformada discreta de cossenos inversa 

I-DCT (Inverse DCT).  

Cheng et al. (Cheng et al., 2004) apresentam um esquema de conversão de 

tipo de quadro que requer a aplicação da transformada I-DCT, ou seja, realiza a 

decodificação parcial dos coeficientes DCT, com a finalidade de efetuar a 

concatenação de segmentos de vídeo. Considerando as restrições impostas pelo 

buffer VBV, os autores adotam o algoritmo de controle de taxa desenvolvido por 

He e Mitra (He & Mitra, 2002), que utiliza os valores do parâmetro vbv_delay e 

da ocupação do buffer do decodificador para calcular o número de bits que cada 

figura deve conter. 

O processamento necessário para as operações de decodificação e 

recodificação, onde é adotado o modelo TM5 para alocação de bits, faz com que 

esse método não seja adequado para aplicações de ajuste elástico. 

 

3.4. 
Sincronização Intra e Intermídia 

Talreja e Rangan (Talreja & Rangan, 1997) discutem técnicas de edição de 

dados audiovisuais adequadas para fluxos MPEG de Sistemas. Um dos objetivos é 

a apresentação de um esquema eficiente de indexação de vídeos, acelerando o 

processo de acesso randômico, como meio para realizar operações de edição 

diretamente em fluxos comprimidos, tais como corte, cópia e concatenação de 
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segmentos de fluxos MPEG de Sistemas. Também é descrito um sistema de 

gerenciamento de dados audiovisuais, indexando diferentes conteúdos e formatos 

de mídia. 

Em relação às operações de edição, Talreja e Rangan discutem algoritmos 

de corte e concatenação dos fluxos de áudio e vídeo que compõem um fluxo 

MPEG de forma correlacionada, ou seja, mantendo a sincronização entre os 

mesmos e sendo adequados tanto para fluxos de programa quanto para fluxos de 

transporte. Em relação à edição de fluxos de vídeo, os autores discutem operações 

de corte realizadas nos limites de um GOP e de uma figura, salientando a 

facilidade da manipulação nos limites de GOP fechados. A edição em qualquer 

parte do fluxo requer a eliminação das dependências temporais porventura 

existentes entre as figuras que estarão presentes no fluxo resultante e as que serão 

eliminadas.  

Diferentemente dos algoritmos de conversão de tipos de quadros, os autores 

propõem a manutenção, no fluxo resultante, das figuras utilizadas como referência 

na codificação de figuras que efetivamente deveriam compor o fluxo resultante. 

Para que essas figuras extras não sejam exibidas, seus valores de SCR ou PCR, 

conforme o tipo do fluxo multiplexado, são alterados de forma a que o 

decodificador descarte estas figuras. Esse processo evita a necessidade de 

decodificação dos coeficientes DCT. 

O processo de descarte pelo decodificador decorre da atualização contínua 

do valor do relógio de referência (STC) pelo decodificador. Se o valor de SCR ou 

PCR de uma figura for inferior ao valor atualizado do STC, significa que esta 

figura foi recebida com atraso, o que faz com que o decodificador não a exiba. 

Assim, Talreja e Rangan propõem que as figuras extras sejam mantidas no fluxo 

resultante e que os respectivos valores de SCR ou PCR causem o descarte no 

processo de decodificação. Nenhuma consideração sobre a ocupação do buffer do 

decodificador é apresentada. 

Assim, para a sincronização intermídia, os autores propõem o descarte de 

PES de áudio de acordo com os valores de PTS dos quadros que serão mantidos 

no fluxo resultante. Esse algoritmo, no entanto, desconsidera os efeitos 

produzidos no áudio devido ao descarte simples de amostras. 

O esquema de transmissão proposto por Kuo et al. (Kuo et al., 2001) visa 

compensar os efeitos introduzidos pela rede de comunicação na apresentação de 
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fluxos audiovisuais. Através da utilização do protocolo de transporte de dados 

RTP e de um buffer circular, são atenuados os efeitos do jitter e é realizada a 

reordenação dos pacotes RTP recebidos, garantindo a correta seqüência dos 

dados. 

Após a reordenação, os dados de cada mídia são encaminhados para uma 

fila FIFO específica, onde, para cada pacote de dados, é determinado o instante de 

sua apresentação. Essa informação é obtida por meio das marcas de tempo 

presentes no fluxo e no primeiro pacote recebido de cada mídia. 

O processo de manutenção da sincronização intermídia é similar ao utilizado 

pelos decodificadores MPEG. Inicialmente, é calculado o relógio de referência 

(RF) utilizado para a geração dos instantes de apresentação de cada mídia. A 

sincronização intermídia é realizada através da verificação, a intervalos regulares, 

do instante de apresentação do pacote de saída de cada fila. O período de polling P 

é escolhido como sendo menor que o intervalo de chegada dos pacotes. Caso o 

valor do instante de apresentação do pacote de saída de cada fila estiver 

compreendido no intervalo [ ]2,2
PRFPRF +− , ele é enviado para seu 

respectivo decodificador. Se o valor do instante de apresentação for maior que 

2
PRF + , significa que os dados contidos nesse pacote ainda não devem ser 

apresentados e são mantidos na fila. Por último, se o valor do instante de 

apresentação for menor que 2
PRF − , então o instante de apresentação desses 

dados já passou e o pacote deve ser descartado. 

Esse mecanismo de sincronização não realiza qualquer modificação no 

fluxo audiovisual, ou seja, não mantém a conformidade dos dados em relação a 

qualquer padrão de compressão. O trabalho também não indica a forma de 

reconstrução do relógio de referência, de cuja determinação depende o 

desempenho do mecanismo proposto. 

Conforme apresentado na Seção 3.2, Cha et al. (Cha et al., 2003) 

apresentam um sistema de filtragem de fluxo MPEG-1 cujo módulo de 

multiplexação agrupa os fluxos de vídeo ajustado e de áudio, utilizando o 

algoritmo de manutenção do sincronismo, o qual será detalhado no Capítulo 4. 

Esse algoritmo faz uso das informações obtidas nos outros estágios, tais como 

taxa de bits, taxa de quadros, tamanho do buffer de decodificação, entre outros, 
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para a determinação da ordem em que os quadros de áudio e vídeo devem ser 

multiplexados para formar o fluxo de sistema. 

 

3.5. 
Recuperação da Referência de Relógio 

Em (Yu & Nahrstedt, 2002) e (Yu & Nahrstedt, 2004), tem-se uma proposta 

de edição em vídeo com o intuito de não comprometer a recuperação do relógio 

no decodificador, atuando em fluxos MPEG-2 de transporte. O método baseia-se 

na importância do instante de chegada e do espaçamento entre os pacotes do fluxo 

de transporte, que carregam a informação do PCR, na reconstrução do relógio 

utilizado no processo de codificação. 

A técnica é implementada através da manutenção, na linha do tempo, da 

posição dos pacotes com informação das amostras de relógio e envolve dois 

métodos: a inserção de pacotes nulos e a alteração da taxa de bits do fluxo 

audiovisual. Ambas as alternativas serão discutidas no próximo capítulo. 

 

3.6. 
Exibidores de vídeo 

Uma vez que o ajuste elástico realizado no receptor proporciona o controle e 

manutenção da qualidade final da apresentação conforme percebida pelo usuário e 

que poderia ser disponibilizado pelos exibidores de vídeo, são descritas, a seguir, 

as principais características de alguns dos principais exibidores quanto ao ajuste 

elástico do tempo, tais como: o Windows Media Player, o RealPlayer, o 

QuickTime, o PowerDVD, o WinDVD, o DivX Player e o Elecard MPEG-2 

Player. 

 

Windows Media Player 9 Series, da Microsoft 

A Tabela 3 apresenta os tipos de arquivos que podem ser exibidos pelo 

Windows Media Player. O exibidor não possui, originalmente, o decodificador 

para arquivos no formato MPEG-2: 
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Tabela 3: Tipos de arquivos suportados pelo Windows Media Player. 

 

O Windows Media Player apenas disponibiliza o controle da velocidade de 

exibição de fluxos de áudio e vídeo para alguns formatos (arquivos com 

extensões: .wma, .wmv, .wm, .mp3, ou .asf), não permitindo o ajuste para fluxos 

de vídeo no formato MPEG. Para os formatos permitidos, essa função possibilita a 

seleção da velocidade de exibição entre 0,5 e 2,0. 

 

RealPlayer Versão 10.5, da RealNetworks, Inc. 

Esse exibidor utiliza qualquer decodificador de vídeo que esteja instalado, 

assim como os arquivos com as seguintes extensões: 

Tabela 4: Tipos de arquivos do RealPlayer. 

Tipo de arquivo Extensão do nome do arquivo 
RealAudio, RealVideo .ra, .rax, .rv., .rvx, .rm, .rmx, .rmj, .rms 
MPEG Audio .mp3
MPEG Audio: AAC 
(incluindo arquivos iPod e 
iTunes) 

.m4a, .m4p 

 

O RealPlayer não disponibiliza, no entanto, a função de alteração de 

velocidade de exibição, exceto as opções de fast-forward e fast-rewind. 

 

 

 

Tipo de arquivo Extensão do nome do arquivo 
Music CD Playback (CD audio) .cda  
Audio Interchange File Format (AIFF)  .aif, .aifc, .aiff  
Arquivos de áudio e vídeo do Windows 
Media 

.asf, .asx, .wax, .wm, .wma, .wmd, 

.wmp, .wmv, .wmx, .wpl, .wvx 
Arquivos de áudio e vídeo do Windows .avi, .wav 
Moving Picture Experts Group (MPEG) .mpeg, .mpg, .m1v, .mp2, .mpa, .mpe, 

.mp2v, .mpv2 
Musical Instrument Digital Interface 
(MIDI) 

.mid, .midi, .rmi 

AU (UNIX) .au, .snd 
MP3 .mp3, .m3u 
DVD .vob 
Macromedia Flash .swf 
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QuickTime Versões 5 e 7, da Apple Computer, Inc. 

As versões 5 e 7 do exibidor QuickTime suportam os formatos relacionados 

na Tabela 5. A versão 5 não permite o ajuste elástico. A versão 7, assim como a 

versão Pro, permite que a velocidade de exibição de um vídeo seja alterada 

conforme um fator de ajuste compreendido no intervalo de 1 a 3. 

Tabela 5: Tipos de arquivos do QuickTime. 

 

PowerDVD 5, da CyberLink 

O PowerDVD 5 suporta os seguintes formatos de arquivos: 

Tabela 6: Tipos de arquivos do PowerDVD. 

 

A velocidade de apresentação dos fluxos de vídeos, inclusive MPEG-1 e 2, 

pode ser modificada em valores discretos, permitindo a aceleração ou 

desaceleração através dos seguintes fatores de alteração da velocidade: 0,5; 0,75; 

1; 1,5; 2; 3; 4; 8; 16 e 32. 

 

WinDVD 5 Platinum, da InterVideo, Inc 

Este exibidor oferece suporte para a reprodução dos seguintes tipos de 

arquivos (alguns formatos dependem da versão utilizada): 

 

 

 

Tipo de mídia Formato 
Vídeo MPEG-1, MPEG-2, DV Tipo I, DV 

Tipo II, .ifo, .vob, .m1v, .m2v, .avi, 
.wmv, .dat, .vro  

Áudio MP3 e .wav 

Tipo de arquivo Extensão do nome do arquivo 
Music CD Playback (CD audio) .cda  
Arquivos de áudio e vídeo do Windows 
Media 

.asf, .wma, .wmv 

Arquivos de áudio e vídeo do Windows .avi, .wav 
Moving Picture Experts Group (MPEG-
1 e 2) 

.mpeg, .mpg, .m1v, .mp2, .mpa, .mpe, 

.mp2v, .mpv2, .m2v, .mp3 
DVD .vob 
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Tabela 7: Tipos de arquivos do WinDVD. 

 

Para garantir que o áudio não seja afetado durante o alongamento ou 

compressão da duração de exibição de um fluxo contínuo, o WinDVD 

proporciona que a velocidade máxima e mínima de exibição do fluxo esteja 

definida entre 2x e 0,5x, em relação à velocidade original. O alongamento do 

tempo pode ser configurado de acordo com os seguintes incrementos: 0,5; 0,55; 

0,6; 0,65; 0,7; 0,75; 0,8; 0,85; 0,9; 0,95; 1,0; 1,1; 1,15; 1,2; 1,25; 1,3; 1,5; 1,75 e 

2,0. 

 

DivX Player, da DivXNetworks, Inc 

O exibidor DivX Player provê suporte para os formatos apresentados na 

Tabela 8: 

Tabela 8: Tipos de arquivos do DivX Player. 

 

Esse exibidor, no entanto, não provê controle sobre alteração do tempo de 

duração da reprodução de vídeos. 

 

Elecard MPEG-2 Player Versão 2.1, da Moonlight Cordless Ltd. 

O Elecard MPEG-2 Player suporta os relacionados na Tabela 9. Este 

exibidor permite que o ajuste elástico seja realizado no fluxo MPEG através de 

um fator de multiplicação com passo igual a 0,1, ou seja, o fluxo original pode ser 

apresentado mínima igual a 10% da velocidade original (fator igual a 0,1). Não há 

Tipo de mídia Formato 
Vídeo MPEG-1, MPEG-2, DV Tipo I, DV 

Tipo II, .ifo, .vob, .m1v, .m2v, .avi, 
.wmv, .dat, .vro  

Áudio MP3 e .wav 

Tipo de arquivo Extensão do nome do arquivo 
Arquivos de áudio e vídeo do Windows 
Media 

.asf, .asx, .wm, .wma, .wmv 

Arquivos de áudio e vídeo do Windows .avi, .wav 
Moving Picture Experts Group (MPEG-
1 e 2) 

.mpeg, .mpg, .m1v, .mp2, .mpa, .mpe, 

.mp2v, .mpv2, .mp3 
DVD .vob 
Arquivos DivX .divx, .div 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0310814/CB



Trabalhos Relacionados 58 

 

limite para a velocidade máxima. O fator de multiplicação pode ser alterado 

durante a apresentação do fluxo. 

Tabela 9: Tipos de arquivos do Elecard MPEG-2 Player. 

 

O ajuste é realizado através da modificação da taxa de apresentação de 

quadros (renderização), não sendo, portanto, realizado diretamente no fluxo 

MPEG. Essa estratégia é adequada para a realização do ajuste elástico no receptor, 

não sendo apropriada à adaptação em transmissores ou servidores intermediários 

por não produzir um novo fluxo MPEG.  

 

 

Tipo de arquivo Extensão do nome do arquivo 
Arquivos de áudio e vídeo do Windows 
Media 

.asf, .wmv 

Arquivos de áudio e vídeo do Windows .avi 
Moving Picture Experts Group (MPEG- 
1 e 2), incluindo o formato HDTV 
previsto no ATSC 

.mpeg, .mpg, .m1v, .mp2, .mpa, .mpe, 

.mp2v, .mpv2, .mp3 

DVD .vob 
Arquivos DivX .divx, .div 
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4 
Algoritmos de Ajuste Elástico 

Este capítulo descreve as principais técnicas e algoritmos de edição de 

dados no formato MPEG-2 que serviram de base para a solução de ajuste elástico 

proposta nesta dissertação, além de alternativas possíveis. As técnicas 

apresentadas atuam em diferentes níveis da estrutura do fluxo MPEG-2, sendo 

aplicadas nas camadas de sistemas, de compressão e em ambas as camadas. 

Alguns dos algoritmos e métodos apresentados foram descritos em trabalhos 

anteriores, enquanto que os algoritmos propostos nesta dissertação serão 

explicitamente indicados e detalhados. 

A edição de vídeos no formato comprimido pode ser realizada através de 

filtros de diferentes funções. As operações que representam maior custo de 

processamento são as que envolvem a manipulação de coeficientes DCT e de 

vetores de movimento. Elas incluem a requantização dos coeficientes, alterando o 

valor do quantum, o descarte de coeficientes e a modificação da quantidade de 

bits utilizados no processo de quantização. 

A Seção 4.1 discute as formas de realização do ajuste elástico no fluxo de 

vídeo e mostra o algoritmo desenvolvido para compressão e expansão do fluxo de 

vídeo, sem a preocupação com o controle do buffer do decodificador, a 

sincronização com o sinal de áudio relacionado e a recuperação do relógio do 

codificador. 

A Seção 4.2 analisa o comportamento do buffer do decodificador frente às 

operações de inserção e descarte de quadros. Para tanto, esta dissertação, 

diferentemente das abordagens feitas nos trabalhos relacionados no Capítulo 3, 

desenvolve, na Subseção 4.2.1, um modelo analítico para o problema e descreve 

as condições a serem obedecidas a fim de evitar situações de overflow e 

underflow. A Subseção 4.2.2 detalha as técnicas de controle do buffer 

mencionadas na Seção 3.3. Utilizando as conclusões do modelo analítico 

desenvolvido, a Subseção 4.2.3 propõe um algoritmo de controle de ocupação do 

buffer. 
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Os problemas relacionados à manutenção da sincronização e à recuperação 

da referência de relógio são apresentados nas Seções 4.3 e 4.4, respectivamente. 

 

4.1. 
Compressão e Expansão em Vídeo 

As principais técnicas utilizadas para a realização do ajuste elástico no fluxo 

de vídeo são a alteração da taxa de exibição de quadros e a inserção e descarte de 

quadros. Para a alteração da taxa de exibição de fluxos MPEG-2, o decodificador 

deve disponibilizar o ajuste através de sua API de controle e saber modificar a 

taxa de exibição de quadros, após a decodificação. 

Uma alternativa é a modificação da taxa de quadros indicada no próprio 

fluxo codificado, conforme determinada pela equação (Eq. 1) apresentada na 

Seção 2.2. Essa alteração não está em conformidade com a sintaxe definida no 

padrão, que especifica que a taxa de exibição de quadros seja constante, e somente 

pode ser adotada se a implementação do decodificador puder interpretar os 

diferentes valores de taxa. Os exibidores comerciais, normalmente, não possuem a 

flexibilidade de seguir quaisquer valores de taxa impostos no fluxo comprimido e 

permitem o ajuste apenas para um conjunto discreto de valores de taxa de exibição 

de quadros. 

A estratégia de inserção e descarte de quadros, comumente utilizada para o 

controle da taxa em bits do fluxo audiovisual devido a restrições impostas pela 

rede de comunicação, pode ser empregada tanto para dados de vídeo não 

comprimidos quanto para os fluxos comprimidos. Para facilitar a nomenclatura, 

pode-se definir o ponto de edição como sendo a posição, no fluxo codificado, em 

que um quadro é inserido ou retirado. 

A operação de descarte pode retirar quadros que foram utilizados como 

referência para a codificação de outros quadros que estarão presentes no fluxo 

resultante, segundo previsto pelo padrão para a codificação dos quadros do tipo P  

e B. Essa situação pode ser exemplificada na Figura 18, onde, na parte superior da 

figura, os quadros estão dispostos segundo a ordem de apresentação e o quadro P3 

é retirado do fluxo. A parte inferior apresenta o mesmo exemplo de acordo com a 

ordem de codificação. 
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Para a correta decodificação do quadro B4, é necessária a anterior 

decodificação dos quadros P3 e I5. Portanto, a operação de descarte requer que a 

dependência temporal entre o quadro B4 e P3 seja eliminada, obrigando que o 

quadro B4 só possua referência a macroblocos do quadro I5 ou que o mesmo seja 

codificado como um quadro I. Quando um quadro B possui dependência apenas 

em relação a quadros a serem exibidos posteriormente, ele é dito possuir predição 

“para trás” (backward prediction). Caso um quadro B possua referência apenas a 

um quadro a ser exibido anteriormente, diz-se que o modo de predição é “para 

frente” (forward prediction). Assim, o quadro B4 deve ser transformado em um 

quadro Bback, 4 ou em um quadro I. Essa última opção é adotada no exemplo, 

gerando o quadro I4. 

Descarte

Conversão de tipo

I1 I5 I1 I4 I5P2 P3 P2B4

Fluxo antes do descarte

Dependências temporais

Fluxo após o descarte
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I1 B4 I1 I4 I5P2 P3 P2I5

Fluxo antes do descarte
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Fluxo após o descarte
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Conversão de tipo
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Dependências temporais
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a) Ordem de apresentação
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Figura 18: Descarte de quadros X Interdependência temporal. 
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É importante salientar que a conversão de tipo de quadro pode causar 

modificação na ordem em que as figuras devem ser transmitidas, ou ordem de 

codificação, conforme ilustrado no exemplo, em que há inversão no 

posicionamento das figuras 4 e 5. Caso o quadro 4 tivesse sido transformado para 

Bback, 4, tal alteração não seria necessária. 

Como regra geral, os quadros cujas referências foram retiradas têm que 

sofrer conversão de tipo, eliminando a predição temporal. A modificação do tipo 

de uma figura pode requerer a conversão de tipo de outras figuras do fluxo de 

vídeo e o re-ordenamento das figuras no fluxo a ser transmitido. Para ilustrar essa 

necessidade, considere-se uma modificação no exemplo anterior, ilustrada na 

Figura 19, que apresenta apenas a seqüência segundo a ordem de apresentação. 

Inicialmente, o quadro P5 utiliza o quadro P3 como referência temporal. A 

conversão do quadro B4 para I4 altera o quadro de referência que deve ser 

utilizado pelo quadro P5, cujos coeficientes DCT necessitam ser recalculados 

através da predição em relação ao quadro I4. Também nesse exemplo, a ordem de 

codificação é alterada de I1 P2 P3 P5 B4 para I1 P2 I4 P5. 
Conversão de tipo

I1 P5 I1 I4 P5P2 P3 P2B4

a) Fluxo antes do descarte

Dependência temporal

b) Fluxo após o descarte

Dependência temporal

Conversão de tipo

I1 P5 I1 I4 P5P2 P3 P2B4

a) Fluxo antes do descarte

Dependência temporal

b) Fluxo após o descarte

Dependência temporal

 

Figura 19: Efeito da conversão de tipo em quadros vizinhos. 

Outra forma de diminuição do número de quadros do fluxo de vídeo é 

através da substituição de um conjunto consecutivo de quadros por um conjunto 

menor. Por exemplo, dois quadros consecutivos podem ser substituídos por um 

único, resultado da média, calculada pixel a pixel ou bloco a bloco, entre os dois 

quadros descartados. 

A inserção de quadros em um fluxo codificado pode ser realizada através da 

duplicação de quadros existentes ou da criação e inserção de um novo quadro. 
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Nessa última alternativa, o novo quadro pode ser calculado através da 

interpolação dos quadros anterior e posterior em relação ao ponto de inserção, 

provendo uma mudança de imagem mais suave. Assim como no processo de 

descarte, o processo de inserção pode requerer a alteração da ordem de 

codificação dos quadros. 

Qualquer que seja o processo de inserção ou descarte, ele causa impacto nos 

valores do parâmetro temporal_reference, que representa um contador de figuras, 

presente nos cabeçalhos das figuras posteriores ao ponto de edição, segundo a 

ordem de apresentação. Assim, todas as figuras cujas apresentações devem 

ocorrer posteriormente ao instante de inserção ou retirada de figuras necessitam 

ser reconfiguradas para manter a contagem correta. A atualização da referência de 

tempo presente no GOP Header não é mandatória, visto que o processo de 

decodificação não requer essa informação, conforme estabelecido no item 6.1.1.7 

do padrão H.262 (ITU, 2000b). 

 

4.1.1. 
Algoritmo proposto de compressão e expansão de vídeo 

Baseado nas condições descritas acima, foi implementado um algoritmo de 

compressão e expansão de fluxos de vídeo MPEG através da estratégia de 

inserção e descarte de quadros. Uma das premissas adotadas foi o de 

armazenamento da menor quantidade possível de quadros para diminuir o tempo 

de processamento necessário. A Figura 20 apresenta o algoritmo desenvolvido, 

onde rate representa o fator de ajuste desejado. 

Apesar do fluxo de vídeo de entrada estar ordenado segundo a ordem de 

codificação, o algoritmo realiza o ajuste segundo a ordem de apresentação. Ou 

seja, a replicação de quadros do fluxo de entrada é feita de maneira a proporcionar 

um ajuste mais homogêneo possível, sem que seja necessária a conversão de tipo 

de quadros. 

A replicação conforme a ordem de apresentação é obtida através da análise 

do tipo de cada figura e do armazenamento das figuras I ou P que foram utilizadas 

como referência na codificação de outras figuras. O algoritmo avalia, então, o 

momento em que essas figuras serão apresentadas para que sua replicação seja 

inserida na ordem correta dentro do fluxo de saída. As condições para essa 
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avaliação são apresentadas no próprio código da Figura 20. É importante salientar 

que os métodos outputFrame() e replicateFrame() atualizam o valor do parâmetro 

temporal_reference de uma figura. 

 

Figura 20: Algoritmo de ajuste elástico: inserção de quadros. 

// Fator de ajuste > 1 
if (rate > 1) { 
 /* Primeiro caso: a figura atual eh do tipo B. Nesse caso, a figura atual pode 
  * ser replicada de acordo com o número de vezes necessário. 
  */ 
 if (actualFrame.getPictureCodingType() == Constants.B_PIC) { 
  inputFrames++; 
  pretendedOutputFrames = (int) (rate * inputFrames); 
  outputFrame(actualFrame); 
  outputFrames++; 
 
  int quantity = pretendedOutputFrames - outputFrames; 
  if (quantity > 0) 
   replicateFrame(actualFrame, quantity); 
 } 
 /* Segundo caso: a figura atual nao eh do tipo B. 
  *  
  * Se houver figura armazenada em bufferedFrame, esta serah apresentada antes 
  * da figura atual. Portanto, a figura armazenada em bufferedFrame deve ser  
  * considerada para a replicacao. 
  *  
  * Em seguida, a figura atual deve ser tratada. Para tanto, eh necessario 
  * verificar se a proxima figura eh do tipo B. Se for, a figura atual estah 
  * deslocada em relacao ao instante de apresentacao e deve ser armazenada 
  * em bufferedFrame, nao devendo ser considerada para replicacao imediata. 
  * A figura atual deve ser enviada para a saida. 
  *  
  * Se a proxima figura for do tipo I ou P, entao a figura atual estah no 
  * instante certo de apresentacao e deve ser considerada para replicacao. 
  */ 
 else { 
  if (bufferedFrame != null) { 
   inputFrames++; // conta o quadro I ou P que cuja ordem 
        // temporal foi alterada. 
   outputFrames++; 
   pretendedOutputFrames = (int) (rate * inputFrames); 
 
   int quantity = pretendedOutputFrames - outputFrames; 
   if (quantity >= 0) 
    replicateFrame(bufferedFrame, quantity); 
   bufferedFrame = null; 
  } 
  // Trata a figura atual. Depende do tipo da proxima figura 
  nextFrameType = lookNextFrameType(); 
 
  // Tratamento da figura atual, quando a proxima figura eh do tipo B 
  if (nextFrameType == Constants.B_PIC) { 
   bufferedFrame = actualFrame; 
   outputFrame(actualFrame); 
  } 
  // Tratamento da figura atual (I ou P), quando a proxima figura eh do 
  // tipo I ou P 
  else { 
   inputFrames++; 
   outputFrame(actualFrame); 
   outputFrames++; 
 
   pretendedOutputFrames = (int) (rate * inputFrames); 
   int quantity = pretendedOutputFrames - outputFrames; 
   if (quantity >= 0) 
    replicateFrame(actualFrame, quantity); 
  } 
 } 
}
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Para a compressão do fluxo de vídeo, tem-se que fator de ajuste é menor que 

1 e o algoritmo adotado é apresentado na Figura 21. Similarmente ao processo de 

inserção de quadros, o ordenamento das figuras no fluxo de transmissão e o 

momento do descarte de quadro também são considerados para a escolha dos 

quadros a serem descartados. As condições específicas de cada caso são 

mostradas na Figura 21. 

 

Figura 21: Algoritmo ajuste elástico: descarte seletivo de quadros. 

Quando o fator de ajuste é igual a 1, nenhuma operação de inserção ou 

descarte é realizada. Porém, o algoritmo necessita manter a contagem correta do 

número de figuras recebidas do fluxo de entrada e o número de figuras produzidas 

// Fator de ajuste < 1 
if (rate < 1) { 
 /* 
  * Casos: Se a figura atual eh do tipo B incrementa inputFrames decide se a 
  * figura atual deve ser descartada. 
  *  
  * Se a figura atual eh do tipo I ou P: 

 * Se ha figura armazenada em bufferedFrame: 
  * a) incrementa inputFrames; b) incrementa outputFrames; c) esvazia 
  * buferredFrame. Obs: neste caso, nao ha como descartar a figura do 
  * bufferedFrame, pois essa jah foi inserida no fluxo anteriormente. 
  *   
  * Trata a figura atual (processActualIPFrame): verifica o tipo da proxima 
  * figura. Se a proxima figura for do tipo B, armazena a figura atual em 
  * bufferedFrames e transfere a figura atual para a saida. Se a proxima figura 
  * for do tipo I ou P, incrementa inputFrames e decide se a figura atual deve 
  * ser descartada. 
  */ 
 if (actualFrame.getPictureCodingType() == Constants.B_PIC) { 
  inputFrames++; 
  if (!isDiscarded()) { 
   outputFrame(actualFrame); 
   outputFrames++; 
  } 
 } 
 // Figura atual eh do tipo I ou P 
 else { 
  // Trata a figura armazenada em bufferedFrame 
  if (bufferedFrame != null) { 
   inputFrames++; 
   outputFrames++; 
   bufferedFrame = null; 
  } 
 
  // Trata a figura atual (que eh do tipo I ou P). Depende do tipo da 
  // proxima figura 
  int nextFrameType = lookNextFrameType(); 
 
  if (nextFrameType == Constants.B_PIC) { 
   bufferedFrame = actualFrame; 
   outputFrame(actualFrame); 
  } else { 
   inputFrames++; 
   if (!isDiscarded()) { 
    outputFrame(actualFrame); 
    outputFrames++; 
   } 
  } 
 } 
} 
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no fluxo de saída, a fim de que solicitações futuras de ajuste possam ser 

corretamente atendidas. A Figura 22 apresenta a parte do algoritmo utilizada 

quando o fator de ajuste é 1. 

 

Figura 22: Algoritmo de ajuste elástico: fator de ajuste = 1. 

 

4.2. 
Controle de Ocupação do Buffer 

As técnicas de compressão e expansão de fluxos de vídeo através da 

inserção e descarte de quadros alteram as premissas sobre as quais o codificador 

fez os cálculos para o controle do buffer de decodificação e pode ocasionar 

situações de underflow ou overflow. Antes de descrever os métodos de prevenção, 

é importante analisar-se o comportamento da ocupação desse buffer de acordo 

com as operações de inserção e descarte. Uma vez que a taxa instantânea de 

codificação de quadros pode sofrer pequenos desvios em relação à taxa nominal 

de codificação de quadros, os efeitos podem ser estudados de acordo com o 

tamanho do quadro inserido ou retirado, considerando-se a taxa instantânea de 

// Fator de ajuste = 1 
/* 

  * Fator == 1 Se a figura atual eh do tipo B incrementa inputFrames 
  * transfere a figura para a saida incrementa outputFrames 
  *  
  * Se a figura atual eh do tipo I ou P Se ha figura armazenada em 
  * bufferedFrame incrementa inputFrames incrementa outputFrames esvazia 
  * buferredFrame 
  *  
  * Trata a figura atual: verifica o tipo da proxima figura se a proxima 
  * figura for do tipo B armazena a figura atual em bufferedFrames 
  * transfere a figura atual para a saida se a proxima figura for do tipo 
  * I ou P incrementa inputFrames transfere a figura atual para a saida 
  * incrementa outputFrames 
  */ 
 if (actualFrame.getPictureCodingType() == Constants.B_PIC) { 
  inputFrames++; 
  outputFrame(actualFrame); 
  outputFrames++; 
 } else { 
  if (bufferedFrame != null) { 
   inputFrames++; 
   outputFrames++; 
   bufferedFrame = null; 
  } 
   int nextFrameType = lookNextFrameType(); 
 
  if (nextFrameType == Constants.B_PIC) { 
   bufferedFrame = actualFrame; 
   outputFrame(actualFrame); 
  } else { 
   inputFrames++; 
   outputFrame(actualFrame); 
   outputFrames++; 
  } 
 } 
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codificação de quadros constante e, então, o impacto do ajuste elástico quando a 

taxa instantânea de codificação de quadros pode sofrer pequenos desvios em 

relação à taxa nominal. Essa segunda característica refere-se à variação do 

intervalo de tempo t∆  necessário para a entrada, no buffer do receptor, de cada 

figura. 

Os métodos de inserção e descarte de quadros adotados postergam ou 

adiantam o instante de chegada, no buffer do receptor, dos quadros localizados 

após o ponto de edição. A conseqüência dessa abordagem é a necessidade de 

utilização de um buffer anterior ao buffer de entrada do receptor, o qual amortiza 

as variações introduzidas pelo processo de ajuste elástico do fluxo, conforme 

ilustrado na Figura 23. Para o caso da diminuição do tempo de exibição do fluxo 

audiovisual através do descarte de quadros, é necessário que o receptor possa 

receber o fluxo a uma taxa superior à utilizada na codificação original. 

Decodificador 
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Buffer de 
entrada

Codificador 
de vídeo

ReceptorTransmissor

Taxa de 
entrada de 

quadros

Taxa de 
saída de 
quadros

Buffer de 
ajuste elástico

Decodificador 
de vídeo

Buffer de 
entrada

Codificador 
de vídeo

ReceptorTransmissor

Taxa de 
entrada de 

quadros

Taxa de 
saída de 
quadros

Buffer de 
ajuste elástico

Buffer de 
ajuste elástico

 

Figura 23: Transmissão de fluxo MPEG com compressão e expansão. 

 

4.2.1. 
Modelagem analítica da ocupação do buffer 

Esta dissertação desenvolve, a seguir, uma modelagem analítica do 

comportamento da ocupação do buffer decorrente dos processos de inserção e 

descarte de quadros. Mais do que descrever os efeitos, a análise estabelece as 

condições a serem obedecidas e serve de base para o algoritmo de controle de 

ocupação do buffer apresentado na Subseção 4.2.3. 

Considerando-se os processos de entrada e saída de quadros do buffer do 

receptor, tem-se que seu nível de ocupação pode ser expresso recursivamente 

como: 

(Eq. 12) 00 =B , e 

(Eq. 13) { }máxkkkk BtRPBmínB ,11 +−= −−  
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Onde, Bk representa o nível de ocupação do buffer; Pk significa o tamanho, 

em bits, do quadro k; Rk é a taxa, em bits por segundo, com que o quadro k entra 

no buffer, t é o instante de tempo analisado e Bmáx é o tamanho do buffer do 

receptor. 

Analisando-se a ocupação do buffer apenas nos instantes múltiplos de 

quadrosdetaxa
T 1
=  e considerando-se, para simplificação da análise, que o 

valor do vbv_delay é um múltiplo de T, ou seja, TCdelayvbv •=_ , e Bi o nível 

de ocupação do buffer no instante i, antes da retirada do quadro a ser consumido 

pelo decodificador nesse instante, tem-se que: 

(Eq. 14) ∑
=

<∀=
k

i
ik CkPB

0
,  

(Eq. 15) CkPPBB
Ck

j
j

k

i
ik ≥∀−+= ∑∑

−
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,
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0  

(Eq. 16) CkPPBB
Ck
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j
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−

+=+=

,
11

 

(Eq. 17) CkPBB kkk ≥∀+= − ,1   

As equações (Eq. 14) e (Eq. 15) estabelecem a ocupação do buffer de acordo 

com o tamanho de todas as figuras que entram e saem do buffer, até o instante k. 

A equação (Eq. 16) mostra a ocupação do buffer no instante k em relação a um 

instante anterior A. A equação (Eq. 17) indica a ocupação em relação ao instante 

anterior 1−k . Essa equação reflete o interesse na determinação da ocupação do 

buffer imediatamente antes do decodificador retirar um quadro do buffer, no 

instante k. 

 

4.2.1.1. 
Efeito do tamanho de um quadro inserido ou descartado 

Os processos de inserção e de retirada de quadros em um fluxo já 

comprimido produzem diferentes perturbações na manutenção do controle da 

ocupação do buffer do receptor, requerendo que sejam averiguados 

separadamente. Essa análise considera a taxa instantânea de codificação de 
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quadros constante e igual à taxa nominal, o que significa que o período de tempo 

t∆  necessário para a completa recepção de qualquer quadro do fluxo no buffer é 

idêntico, ou seja, k
kquadrodosegundoporbitsemtaxa

kquadrodobitsdequantidadet ∀=∆ ,
,,

. A análise 

para o caso da taxa de codificação de quadros variável é apresentada na subseção 

4.2.1.2. 

 

4.2.1.1.1. 
Inserção de quadros 

O efeito da inserção de um quadro do fluxo original é limitado entre o 

instante em que o mesmo é inserido e o instante em que é retirado do buffer, o que 

pode ser observado esquematicamente na Figura 24. A ilustração representa a 

ocupação do buffer de entrada do receptor com tamanho máximo igual a B, 

vbv_delay de todas as figuras igual a T•3 , onde T é o inverso da taxa de quadros, 

e taxa de codificação de quadros constante e igual a T
1 . 

O gráfico da Figura 24.a representa a curva de ocupação do buffer conforme 

originalmente prevista pelo codificador. Na Figura 24.b, um quadro cujo tamanho 

é maior que o do quadro imediatamente posterior é inserido no fluxo. Essa 

situação é exemplificada dela duplicação do quadro P2. Essa operação, além de 

aumentar o nível de ocupação do buffer, altera a ordem original com que as outras 

figuras são inseridas e retiradas do buffer e o instante em que o quadro inserido é 

consumido pelo decodificador. No exemplo da figura, os quadros P3, P4 e P5 do 

fluxo original são inseridos antes da retirada dos quadros P1, P2 e P3, 

respectivamente. Após a duplicação do quadro 2, a ordem de entrada e retirada de 

quadros é invertida, conforme visualizado no segundo gráfico. O aumento do 

nível de ocupação do buffer decorrente da duplicação de um quadro pode causar o 

overflow do buffer. 

A situação inversa, ou seja, a inserção de um quadro cujo tamanho é menor 

que o do quadro imediatamente posterior, diminui o nível de ocupação do buffer, 

também alterando, temporariamente, a ordem com que os quadros são inseridos e 

retirados do buffer. A Figura 24.c ilustra esse comportamento através da 

duplicação do quadro P4. 
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a) Fluxo original

b) Duplicação do quadro 2, cujo tamanho é maior que o do quadro posterior (P3)

c) Duplicação do quadro 4, cujo tamanho é menor que o do quadro posterior (P5)
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Figura 24: Efeito da duplicação de quadros. 

Adotando-se a notação utilizada nas equações (Eq. 14) a (Eq. 17), a 

avaliação analítica do efeito do tamanho de um quadro inserido na ocupação do 

buffer pode ser dividida em dois casos, expostos a seguir. Para que não haja 

problemas de overflow, é necessário garantir que 0,' >∀≤ kBBk , onde '
kB  

representa o nível de ocupação do buffer após a inserção de um quadro e B  é o 
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tamanho máximo desse buffer. O quadro inserido será denominado de Px, o qual 

já terá sido recebido no buffer no instante A. 

a) Para ACk +≥ , ou seja, analisando-se a ocupação do buffer após o 

período em que o quadro xP  inserido é consumido pelo decodificador. Utilizando-

se a (Eq. 16), tem-se: 

(Eq. 18) ∑∑
−

+=+=

−+=
Ck

Aj
j

k

Ai
iAk PPBB

11
 

Depois da inserção do quadro Px, inserido após o instante A, a nova 

ocupação '
kB  é dada por: 

(Eq. 19) 







−+−
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Onde foi considerado que o quadro kP , devido à inserção, somente chegará 

ao buffer no instante 1+k , não devendo ser contabilizado para '
kB . O quadro 

CkP −  será retirado do buffer apenas no instante k , não devendo ser incluído no 

cálculo de '
kB . Os termos referentes a xP  indicam que esse quadro foi inserido e 

retirado do buffer. Da (Eq. 19): 

(Eq. 20) 
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Aplicando-se a (Eq. 16), 

(Eq. 21) ACkBB kk +≥∀= − ,1
'  

O resultado acima indica que a ocupação do buffer, para instantes de tempo 

posteriores ao momento de retirada, pelo decodificador, do quadro inserido, é 

idêntica à ocupação do fluxo original relativa ao instante anterior. A conseqüência 

é que, uma vez que o processo de codificação garanta que 0, >∀≤ kBBk , a 

inserção de um quadro não causará overflow no buffer do receptor para 

ACk +≥ . 
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b) Para ACkA +<< , o quadro kP  já terá entrado no buffer, porém, ainda 

não terá sido consumido pelo decodificador. Para garantir que não haja overflow, 

tem-se que, 

∑∑
−

+=+=

−







−++=

Ck

Aj
jkx

k

Ai
iAk PPPPBB

11

'  

kx

Ck

Aj
j

k

Ai
iAk PPPPBB −+−+= ∑∑

−

+=+= 11

'  

Usando-se o limite B, 

(Eq. 22) BPPBB xkkk ≤+−='  

Utilizando-se a (Eq. 17), 

BPBB xkk ≤+= −1
'  

 (Eq. 23) ( )ACAkkBBP kx +∈∀−≤ − ,:,1  

Da (Eq. 22), pode-se escrever: 

kkx PBBP +−≤  

Uma forma de garantir essa desigualdade, visto que 0≥− kBB , é adotando-

se: 

(Eq. 24) ( )ACAkkPP kx +∈∀≤ ,:,  

Ou seja, a condição apresentada na (Eq. 23) é necessariamente obedecida 

escolhendo-se o tamanho de xP  menor do que qualquer quadro kP  contido no 

intervalo ( )ACA +, . 

 

4.2.1.1.2. 
Descarte de quadros 

Considerando-se a taxa de codificação de quadros constante, o efeito da 

retirada de um quadro do fluxo original também é limitado entre o instante em que 

ele originalmente deveria entrar no buffer e o instante em que ele seria consumido 

pelo decodificador, o que pode ser exemplificado esquematicamente na Figura 25. 

A ilustração representa a ocupação do buffer de entrada do receptor, com tamanho 

máximo igual a B, com vbv_delay de todas as figuras igual a T•3 , onde T é o 
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inverso da taxa de quadros, e com taxa de codificação de quadros constante e 

igual a T
1 . 
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Figura 25: Efeito do descarte de um quadro. 

A Figura 25.a representa a curva de ocupação do buffer conforme 

originalmente prevista pelo codificador. O segundo e o terceiro gráfico da Figura 

25 mostram que a ocupação do buffer pode aumentar ou diminuir, de acordo com 

o tamanho do quadro escolhido para ser descartado. No segundo gráfico, o quadro 
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P5, de tamanho superior ao quadro P6, é descartado, causando um decréscimo no 

nível de ocupação. No terceiro gráfico, o quadro P4 é selecionado para descarte. 

Como seu tamanho é inferior ao quadro imediatamente posterior, P5, sua retirada 

aumenta temporariamente o nível de ocupação, o que pode ocasionar overflow. 

A operação de descarte, além de alterar o nível de ocupação do buffer, 

modifica a ordem original com que as outras figuras são inseridas e retiradas do 

buffer. De acordo com o segundo gráfico da figura acima os quadros P3 e P4, no 

fluxo original, são consumidos antes da chegada dos quadros P6 e P7, 

respectivamente. A retirada do quadro P5 causa a inversão dessa ordem de entrada 

e retirada de quadros. 

A premissa da taxa de geração de quadros constante e igual à taxa de 

quadros do fluxo de vídeo implica que situações de underflow nunca ocorrem. 

Para verificar o efeito decorrente do descarte de um quadro, determinando-se as 

condições para que não haja overflow, a avaliação analítica pode ser dividida em 

dois casos, conforme a seguir. O quadro retirado será denominado de Ps e é 

utilizada a mesma notação das equações (Eq. 14) a (Eq. 17). 

a) O primeiro caso considera Csk +> , ou seja, é aplicado para instantes de 

tempo posteriores ao momento em que o quadro Ps seria consumido pelo 

decodificador, segundo determinado no fluxo original de vídeo. Tem-se, então: 

(Eq. 25) 
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+=
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A expressão acima considera que o quadro Ps não deve ser contabilizado no 

cálculo da ocupação do buffer. Seu descarte faz com que, no instante k, o quadro 

Pk+1 tenha sido recebido no buffer e que o quadro Pk-C+1 já tenha sido consumido 

pelo decodificador. Portanto: 

∑∑
−+

+=

+

+=

−+=
Ck

Aj
j

k

Ai
iAk PPBB

1

1

1

1

'  

Logo, 

(Eq. 26) CskBB kk +>∀= + ,1
'  

A equação (Eq. 26) garante que a ocupação do buffer não apresenta 

overflow devido ao descarte, uma vez que o processo de codificação, se executado 

corretamente, garante que 0, ≥∀≤ kBBk . 
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b) Para o caso em que Csk +≤ , há inversão na ordem de entrada e saída de 

quadros, em comparação ao fluxo original, devido à antecipação da entrada, no 

buffer, dos quadros posteriores a Ps. O quadro Ps não deve ser contabilizado como 

quadro entrante. Tem-se, então: 

∑∑
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+=
+

+=

−
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k
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1

1
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1
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k
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( )skkk PPBB −+= +1
'  

Para não haver overflow: 

( ) BPPB skk ≤−+ +1  

(Eq. 27) ( ) ( )sCskkBBPP ksk +∈∀−≤−+ ,:,1  

Portanto, para não haver overflow, para cada instante k, a diferença de 

tamanho entre o próximo quadro (k+1) e o quadro retirado Ps não pode ser 

superior à quantidade de bits que faltam, no instante k, para que o buffer atinja seu 

limite máximo. 

 

4.2.1.2. 
Efeitos da inserção e retirada de quadros sobre a taxa instantânea de 
codificação de quadros 

Uma vez que a taxa instantânea de codificação de quadros não é constante e 

apresenta pequenos desvios em relação à taxa nominal de codificação, os 

processos de inserção e descarte de figuras causam impacto na taxa média de 

codificação de quadros. 

O intervalo t∆  de recebimento de um quadro no buffer é determinado 

através da (Eq. 28). Para facilitar a nomenclatura, o intervalo kt∆  será chamado 

de intervalo de recepção no buffer da figura k. A taxa instantânea de codificação 

de quadros é obtida por 
k

k t
r

∆
=

1 . 

(Eq. 28) k
kquadrodosegundoporbitsemtaxa

kquadrodobitsdequantidadetk ∀=∆ ,
,,
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Conforme mencionado no item 2.2.3.1 do Capítulo 2, o aumento da taxa 

instantânea de codificação de quadros, por um intervalo de tempo suficientemente 

grande, pode gerar overflow no buffer, visto que a taxa de consumo de quadros 

pelo decodificador é constante e igual à taxa nominal. Analogamente, se a taxa 

instantânea de codificação de quadros mantiver-se menor que a taxa nominal por 

um intervalo de tempo suficientemente grande, pode haver underflow do buffer. O 

codificador é responsável por manter a taxa média de codificação de quadros igual 

à taxa nominal e de garantir que a variação da taxa instantânea não ocasione 

overflow ou underflow. 

A inserção de um quadro cujo intervalo de recepção kt∆  seja inferior ao 

inverso da taxa nominal (T) faz com que a ocupação do buffer aumente, visto que 

a quantidade de quadros presentes no buffer cresce devido ao aumento na taxa 

instantânea de codificação de quadros. Similarmente, a inserção de um quadro 

cujo intervalo de recepção kt∆  seja superior a T causa uma diminuição do nível de 

ocupação do buffer, através da diminuição da quantidade de quadros presentes no 

mesmo. 

Esse comportamento pode ser observado esquematicamente na Figura 26. 

As linhas tracejadas foram dispostas apenas para auxiliar na visualização do 

tamanho e duração de cada quadro. O quadro inserido possui uma linha mais 

espessa. No segundo gráfico da figura, o quadro Px, cujo intervalo de recepção é 

menor que T, causa o aumento da ocupação. De forma análoga, comparando-se o 

nível de ocupação antes do início de cada figura entre os gráficos a e c, percebe-se 

que a inserção do quadro Px, com intervalo de recepção superior a T, diminui o 

nível de ocupação do buffer. 
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Figura 26: Efeito da inserção de um quadro com Tt 1≠∆ . 

Análise semelhante pode ser realizada em relação à operação de descarte de 

quadros com intervalo de recepção diferente de T, cujos resultados podem ser 

visualizados na Figura 27. A retirada de um quadro cujo intervalo de recepção é 

inferior a T diminui a quantidade de quadros presentes no buffer, produzindo uma 

redução no nível de ocupação do buffer, conforme ilustrado no segundo gráfico da 

figura. O descarte de um quadro com intervalo de recepção maior que T produz o 
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efeito inverso, aumentando o número de quadros presentes no buffer e sua 

ocupação. 
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Figura 27: Efeito do descarte de um quadro com Tt 1≠∆ . 

4.2.2. 
Métodos de prevenção de overflow e underflow 

As principais técnicas de prevenção de situações de overflow e underflow do 

buffer do receptor foram desenvolvidas para aplicações de corte e concatenação de 
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segmentos de vídeo. Para essas aplicações, os métodos utilizados para fazer a 

concatenação dos segmentos podem exigir a conversão de tipo tanto para quadros 

pertencentes ao final do primeiro segmento, quanto para quadros localizados no 

início do segundo segmento, como forma a eliminar a predição em relação a 

quadros que não mais estarão presentes no fluxo concatenado. As operações 

necessárias para a concatenação de segmentos de vídeo podem resultar em 

ocorrência de overflow ou underflow do buffer do receptor, durante a exibição do 

segundo segmento de vídeo. 

As operações de conversão do tipo de um quadro alteram a quantidade de 

bits necessária para sua codificação, modificando o intervalo de tempo necessário 

para a recepção desse quadro no buffer de entrada do receptor. Essa modificação 

causa uma variação na taxa instantânea de codificação de quadros. Como a 

conversão de tipo necessária para a eliminação da dependência temporal entre 

quadros normalmente aumenta a quantidade de bits dos quadros modificados, a 

taxa instantânea de quadros diminui, podendo causar underflow no buffer. 

Outra situação que pode ocasionar underflow é inerente aos pequenos 

desvios da taxa instantânea de codificação em relação à taxa nominal. Caso as 

taxas instantâneas do final do primeiro segmento de vídeo e do início do segundo 

segmento de vídeo, os quais formarão o fluxo concatenado, permanecerem 

inferiores à taxa nominal por um intervalo de tempo suficientemente grande, o 

fluxo resultante pode apresentar underflow. A diferença dessa situação em relação 

à codificação original dos dois segmentos é que a taxa instantânea inferior, 

prevista durante a codificação de cada trecho de vídeo pelo codificador, seria 

compensada em outras partes dos vídeos. 

A concatenação de segmentos de vídeo cujas taxas instantâneas de 

codificação de quadros, próximas ao ponto de edição, sejam superiores à taxa 

nominal pode resultar na ocorrência de overflow do buffer. Outra situação que 

pode ocasionar overflow deriva-se do nível de ocupação do buffer, no momento 

em que a primeira figura do segundo segmento entra no buffer, e do tamanho das 

figuras pertencentes ao primeiro segmento de vídeo e que serão retiradas do buffer 

após a entrada de figuras do segundo segmento de vídeo. Se o nível de ocupação 

do buffer, ao final do primeiro segmento, for superior ao previsto na codificação 

original do segundo segmento e/ou se os tamanhos das figuras do primeiro 

segmento de vídeo, que serão retiradas após o recebimento de qualquer figura do 
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segundo segmento, forem menores que as figuras previstas na codificação original 

do segundo vídeo, pode ocorrer overflow. 

As técnicas de prevenção de underflow e overflow em aplicações de corte e 

concatenação de segmentos de vídeo serão discutidas a seguir. 

 

4.2.2.1. 
Prevenção de underflow 

Os principais métodos de prevenção do underflow são a conversão do modo 

de predição de quadros, a requantização ou, no limite, o descarte de coeficientes 

DCT e a transformação de macroblocos codificados em skipped macroblocks. 

Todos os processos mencionados visam à diminuição da quantidade de bits 

necessários para a codificação de uma figura, diminuindo o intervalo de recepção 

das mesmas e aumentando a taxa instantânea de codificação de quadros. 

As conversões de quadros I para P, de quadros P para B e de quadros I para 

B podem diminuir a quantidade de bits utilizada na codificação da figura sempre 

que não haja uma mudança de cena entre os quadros. Devido à menor 

complexidade computacional e à redução de tamanho obtida, a conversão do tipo I 

para o P é indicada como a mais adequada para evitar situações de underflow 

(Meng & Chang, 1996; Wee & Vasudev, 1997; Wang & Woods, 2000). Esse 

método, por exigir a decodificação e recodificação parcial do fluxo de vídeo, não 

é adequado para ser utilizado em aplicações que possuam fortes restrições 

temporais. 

Grandes reduções em bits podem ser obtidas através da conversão de 

quadro. Porém, a quantidade de bits gerada pela nova figura não é facilmente 

controlada, o que significa que esse método não é adequado para pequenos 

ajustes, impossibilitando um ajuste preciso da ocupação do buffer. O momento de 

realização da conversão também é uma variável não controlada externamente, 

visto depender da seqüência de figuras codificadas no fluxo comprimido. Uma 

vantagem desse método é que a qualidade visual pode ser mantida. 

O descarte de coeficientes DCT, inicialmente descrito em (Meng & Chang, 

1996), é uma técnica computacionalmente mais simples de ser aplicada do que a 

conversão de quadros e consiste na remoção dos coeficientes DCT de mais alta 

freqüência. Obviamente, esse método impõe uma degradação na qualidade no 
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vídeo que, em casos extremos, pode tornar-se incômoda à percepção humana. Por 

outro lado, uma vez que a escolha dos coeficientes e das figuras em que o método 

é aplicado pode ser determinada externamente, essa técnica produz um controle 

preciso da quantidade de bits de uma figura e da ocupação do buffer. Essa técnica 

também tem a vantagem de poder ser aplicada a qualquer figura do fluxo, 

provendo flexibilidade no ajuste. 

A generalização da técnica anterior é a requantização de coeficientes DCT, 

descrita em (Wee & Vasudev, 1997) e através da qual os coeficientes podem ser 

codificados com diferentes quantidades de bits, requerendo a modificação da 

matriz de quantização utilizada. Apesar de também prover boa precisão na 

manipulação da quantidade de bits, essa técnica exige um poder e tempo de 

processamento substancialmente superiores ao processo de descarte de 

coeficientes. 

 

4.2.2.2. 
Prevenção do overflow 

Para prevenir a ocorrência de overflow do buffer de decodificação, as 

técnicas mais utilizadas são a inserção de bits de enchimento, a conversão do 

modo de previsão dos quadros e a aplicação de algoritmos de alocação de bits. 

Essas técnicas visam diminuir a taxa instantânea de codificação de quadros. 

A inserção de bits de enchimento, já mencionada em (Meng & Chang, 

1996), é a forma mais simples de aumentar a quantidade de bits de uma figura. De 

acordo com a sintaxe do padrão MPEG-2 de Vídeo, bits de enchimento podem ser 

adicionados no final de um slice ou de uma figura, permitindo um ajuste preciso. 

Caso a quantidade de bits que se deseja acrescentar no fluxo for alta, pode-

se alterar o modo de predição de figuras, efetuando-se conversões de quadros P 

para I ou de quadros B para I ou P. Conforme já mencionado, essas 

transformações exigem operações de decodificação parcial e recodificação, 

requerendo alto poder de processamento. 

Os algoritmos de alocação de bits, tal como o definido pelo TM5, permitem 

que seja escolhida a quantidade exata de bits a serem utilizados. Como requer o 

processo completo de decodificação e recodificação, essa técnica não é utilizada 

em sistemas de ajuste elástico. 
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4.2.3. 
Algoritmo proposto para o controle de ocupação do buffer 

A proposta desta dissertação para o controle da ocupação do buffer utiliza os 

resultados anunciados nas subseções anteriores, em especial, a análise matemática 

desenvolvida nesta dissertação. Para tanto, deve-se acompanhar o nível de 

ocupação do buffer de acordo com os quadros presentes no fluxo original e de 

acordo com os quadros presentes no fluxo após o ajuste elástico. A forma de 

realização das operações de ajuste também se baseia na observação de que os 

codificadores, em condições normais, mantêm a ocupação do buffer dentro de um 

intervalo razoavelmente fixo, equilibrando a taxa de entrada de bits com a de 

consumo pelo decodificador. Tal observação pode ser exemplificada pelas 

seqüências de vídeo mostradas na Figura 28 (Wee & Vasudev, 1997). Esses 

gráficos mostram que pequenos acréscimos causados pela inserção ou retirada de 

um quadro normalmente não ocasionam overflow do buffer. 
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Figura 28: Ocupação do buffer em fluxos de vídeo. 

Em relação ao tamanho dos quadros inseridos ou descartados, é importante 

lembrar que sua influência sobre a ocupação do buffer, considerando-se a taxa 

nominal de codificação de quadros, é limitada ao período compreendido entre o 

instante em que o quadro é inserido ou descartado e o instante em que o quadro 

inserido é retirado do buffer ou o instante em que o quadro descartado seria 
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retirado do buffer. Esse intervalo de tempo é igual ao vbv_delay do quadro 

inserido ou descartado. 

As operações de inserção são realizadas através da duplicação de quadros. O 

quadro duplicado, no entanto, deve ser manipulado a fim de causar o mínimo 

impacto na ocupação do buffer. Em relação ao seu tamanho, o quadro duplicado 

deve satisfazer a desigualdade da expressão em (Eq. 23) para garantir que não 

ocorra overflow. A equação (Eq. 24) traz uma condição mais restritiva que garante 

a não existência de overflow. Essa equação mostra que o quadro a ser escolhido 

para a duplicação deve ser menor que qualquer outro quadro presente no fluxo, no 

intervalo de tempo entre a inserção do novo quadro e seu consumo pelo 

decodificador. 

Dessa forma, os quadros selecionados para a duplicação são os de tipo B, 

por, normalmente, apresentarem menor tamanho em relação aos quadros de outros 

tipos. Obviamente, a escolha criteriosa do quadro a ser duplicado não garante que 

seja satisfeita a (Eq. 24). A não ocorrência de overflow só pode ser garantida 

através da verificação do nível de ocupação do buffer a cada instante de tempo, 

dentro do intervalo indicado no vbv_delay. 

Se for verificado que a condição expressa na (Eq. 23) não será satisfeita para 

algum valor de k, deve-se diminuir a quantidade de bits do quadro Pk-1, através do 

descarte de coeficientes, por exemplo. Neste caso, novo período de observação 

deve ser iniciado, cuja duração é igual ao valor vbv_delay da última figura 

modificada. 

Para não causar impacto na taxa média de codificação de quadros, o quadro 

inserido deve entrar no buffer no período de um quadro, ou seja, o tempo 

necessário para que o quadro seja recebido totalmente no buffer deve ser igual ao 

inverso da taxa nominal de quadros. Se o quadro selecionado para duplicação 

possuir intervalo de recepção Tt <∆ , bits de enchimento devem ser inseridos no 

quadro. Caso Tt >∆ , deve haver retirada de bits de enchimento ou descarte de 

coeficientes DCT. Dessa forma, evita-se o aparecimento dos efeitos descritos na 

Subseção 4.2.1.2. Sendo necessária a alteração da quantidade de bits de alguma 

figura, outro período de observação deve ser iniciado. 

As operações de descarte, visando evitar a ocorrência de overflow, devem 

satisfazer a condição expressa na (Eq. 27). Segundo essa expressão, a melhor 

alternativa é a seleção dos maiores quadros do fluxo. Porém, os quadros com 
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maiores tamanhos podem ser do tipo I ou P, cuja retirada pode resultar na 

necessidade de conversão de tipo e reordenamento de outras figuras do fluxo. Para 

que quadros do tipo B sejam selecionados para o descarte, é necessária a 

verificação da condição de prevenção do overflow a cada instante de tempo, 

dentro do intervalo definido no vbv_delay da figura retirada. O ajuste deve ser 

realizado através da retirada de bits de enchimento ou descarte de coeficientes 

DCT. 

Se, durante o período de observação, for verificada a necessidade de 

modificação da quantidade de bits de alguma figura, novo período de observação 

deve ser iniciado, com duração igual ao vbv_delay da última figura modificada. 

Com relação à taxa instantânea de codificação de quadros, deve-se 

considerar o intervalo de recepção da figura selecionada para o descarte. Caso seu 

intervalo de recepção seja menor que T, quadros posteriores devem ter seu 

intervalo de recepção reduzido. Se o intervalo de recepção do quadro descartado 

for maior que T, quadros posteriores devem ter seu intervalo de recepção 

aumentado. 

 

4.3. 
Sincronização Intra e Intermídia 

As operações de ajuste elástico por inserção e descarte de quadros alteram o 

instante de tempo em que as unidades de informação devem ser decodificadas e 

apresentadas. Assim, os quadros posteriores a qualquer ponto de edição devem ter 

os valores de suas marcas de tempo recalculados em função do número de quadros 

inseridos ou retirados. Essa operação tem por objetivo a manutenção da 

sincronização intramídia. 

Outro problema refere-se à modificação da ordem de multiplexação de 

pacotes dos fluxos PES, de mídias diferentes, no fluxo de sistema. A reordenação 

de segmentos de vídeo e áudio deve-se ao processo de comparação entre os 

instantes de apresentação dos pacotes de cada fluxo elementar e à inclusão, no 

fluxo de sistema, do pacote PES que tiver o menor valor de marca de tempo. É 

importante observar que os valores das marcas de tempo dos fluxos elementares 

de um programa podem ser comparados diretamente, uma vez que são gerados a 

partir de uma mesma referência de relógio. 
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Os pacotes PES que não tiverem a marca de tempo podem ter sua posição 

temporal determinada por interpolação. Infere-se assim que, para evitar a 

reordenação, cortes ou inserções em um PES devem causar cortes ou inserções no 

outro PES sincronizado, dentro das mesmas marcas de tempo. Pode ser, 

entretanto, que isso não seja possível, exigindo a reordenação e o recálculo das 

marcas de tempo. 

 

4.4. 
Recuperação da Referência de Relógio 

As marcas de tempo inseridas na subcamada Mux, conforme mencionado na 

Seção 2.1, são utilizadas pelo decodificador para a sincronização de seu relógio 

local. Essas marcas, PCR ou SCR, indicam o instante de tempo em que o último 

bit desses campos entra no decodificador do fluxo MPEG de Sistemas e são 

geradas e extraídas conforme ilustrado na Figura 7. Essa figura indica que as 

marcas de tempo são retiradas antes que os fluxos elementares (vídeo ou áudio, 

por exemplo) sejam entregues aos seus respectivos decodificadores. Assim, 

qualquer perturbação que modifique o instante de chegada das amostras no 

decodificador do fluxo de sistemas introduz jitter no sinal de relógio e dificulta o 

processo de reconstrução. Os efeitos introduzidos pela rede de comunicação não 

são considerados pelo padrão MPEG. 

Operações de ajuste elástico através de inserção e descarte de quadros 

prejudicam a recuperação do relógio, pois podem modificar o instante de chegada 

e o espaçamento entre as amostras da referência de relógio, conforme é 

exemplificado na Figura 29 para o caso de inserção de quadros. A mudança da 

quantidade de bits, decorrente do aumento ou diminuição de quadros, entre as 

amostras de relógio, induzem o relógio do decodificador a funcionar em uma 

freqüência diferente da utilizada na codificação. 
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a) Intervalos entre amostras de SCR/PCR no fluxo original

b) Intervalos entre amostras de SCR/PCR após inserção de quadros

Pacotes PES com SCR/PCR

Pacotes PES com inserção de quadros

∆t1 ∆t2

∆t ∆t

a) Intervalos entre amostras de SCR/PCR no fluxo original

b) Intervalos entre amostras de SCR/PCR após inserção de quadros
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Figura 29: Efeito da inserção de quadros no relógio de referência. 

Uma possível solução é a geração de novos valores das amostras do relógio 

após o ajuste realizado. Nesse caso, seria necessária a recuperação, local, do 

relógio utilizado pelo codificador. Entretanto, a recuperação via software não 

proporciona uma boa precisão, sendo necessária a utilização de um hardware 

específico. 

Outros métodos podem, no entanto, ser adotados e estão relacionados à 

manutenção do instante de chegada, no decodificador, das amostras do relógio de 

referência. Aplicando-se a idéia apresentada em (Yu & Nahrstedt, 2002) para o 

caso do ajuste elástico, tem-se que uma das formas é através da inserção ou 

retirada de bits de enchimento no fluxo de sistema, mantendo-se a taxa de bits 

desse fluxo. Bits de enchimento podem ser inseridos em quadros existentes ou ser 

reunidos em pacotes nulos no fluxo de sistema, que são descartados pelo 

decodificador. Uma alternativa é através da alteração da taxa de bits de parte do 

fluxo de sistema, mantendo-se a sua quantidade de bits. 

A restrição sobre o espaçamento máximo entre o envio de duas amostras 

consecutivas da referência de relógio pode exigir que, após a execução de 

operações de aumento do tempo de exibição de um fluxo, novas amostras, 

determinadas através da interpolação entre as existentes, devam ser inseridas no 

fluxo. O cálculo das novas amostras tem que levar em consideração a quantidade 

de bits acrescida e a taxa de bits do fluxo original. 
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5 
Ferramenta de Ajuste Elástico 

Baseado nas considerações expostas no capítulo anterior, um sistema de 

ajuste elástico para fluxos de vídeo foi desenvolvido, podendo ter, como entrada, 

um fluxo MPEG de Sistemas ou de Vídeo. De forma a possibilitar o ajuste 

elástico em um fluxo contendo áudio e vídeo correlacionados, é proposta uma 

interface de integração para o ajuste do fluxo de áudio. Sua utilização em 

aplicações de exibição de documentos hipermídia, como ferramenta para 

provimento de funções de ajuste elástico em objetos de áudio e vídeo, requer sua 

integração a um formatador hipermídia. Com essa finalidade, são considerados 

ajustes de cerca de 10% em relação à duração do fluxo original, visando resultar 

em pequeno impacto na percepção do usuário (Golubchik et al., 1995), e é 

proposta a integração do sistema de ajuste ao formatador Hyperprop (Bachelet et 

al, 2004). 

O adaptador atua diretamente no fluxo comprimido, implementa o ajuste 

elástico no fluxo de vídeo e propõe um algoritmo para o controle do ajuste 

elástico nos fluxos elementares de áudio e vídeo correlacionados, evitando que os 

processos de ajuste em cada tipo de mídia resulte em perda de sincronia entre a 

apresentação dos sinais de áudio e vídeo, também denominada de lip 

synchronization. Também são propostos algoritmos de controle da ocupação do 

buffer de decodificação e de recuperação da referência de relógio. Todas as 

modificações introduzidas devem ser realizadas em tempo de exibição a fim de 

permitir sua utilização em ambientes de execução hipermídia. 

 

5.1. 
Adaptador de ajuste elástico 

O sistema de ajuste elástico recebe um fluxo MPEG-1/2, de Sistemas ou de 

Vídeo, e um fator de ajuste como entrada, realiza as operações de ajuste e produz 

um novo fluxo MPEG-1/2 como saída. O fator de ajuste indica a relação 
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percentual solicitada de acréscimo ou decréscimo do tempo de exibição do fluxo 

de saída em relação ao de entrada. 

Os principais requisitos considerados no desenvolvimento do sistema são a 

precisão do ajuste elástico, em relação ao fator de ajuste solicitado, a 

adaptabilidade do sistema, permitindo que o fator de ajuste possa ser alterado 

dinamicamente, e a realização das operações em tempo real, a fim de permitir sua 

utilização em formatadores hipermídia. O caráter de tempo real adicionado ao 

grande volume de dados presente em fluxos de vídeo demanda, em geral, um alto 

poder de processamento. Para ser utilizado em ambientes de execução diversos, o 

sistema não pode conter algoritmos complexos, o que levou à escolha de uma 

implementação multithreading. Apesar do requisito de alto desempenho, o 

sistema foi desenvolvido usando a linguagem Java para facilitar seu reuso em 

diferentes ambientes de execução. 

A estrutura do sistema de ajuste elástico mostrada na Figura 3 é 

reapresentada na Figura 30 para facilitar sua visualização e é adequada para o 

ajuste nos fluxos de mídia individuais de forma independente, através dos 

módulos Ajuste em Vídeo e Ajuste em Áudio. Essa alternativa é implementada 

através da criação de um controlador de ajuste elástico específico para cada mídia, 

contido nos módulos de Ajuste em Vídeo e em Áudio. O módulo Ajuste em 

Áudio e o tratamento de fluxos elementares de dados porventura existentes, no 

entanto, não serão detalhados, visto não fazerem parte do escopo desta dissertação 

(Maranhão et al., 2005). 
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Figura 30: Sistema de ajuste elástico. 
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Inicialmente, o fluxo de entrada é decomposto em seus fluxos componentes 

pelo módulo Demux. É importante salientar que os dados contidos nos buffers de 

Vídeo e Áudio de Entrada contêm também os respectivos metadados, como as 

marcas de tempo, os números do PES e do Pack a que pertencem, dentre outros 

parâmetros usados para os cabeçalhos das subcamadas PES e Mux. Esses 

metadados auxiliam no processo de sincronização e de multiplexação posteriores. 

O Controlador de Ajuste é responsável por receber a taxa de exibição 

desejada pelo formatador e por sincronizar o momento de ajuste de cada mídia, 

mantendo a sincronização intermídia no fluxo de sistema resultante. É interessante 

que uma das mídias seja considerada como o fluxo mestre. Através do controle do 

ajuste do fluxo mestre, é determinado o instante em que o ajuste deve ocorrer nos 

outros fluxos. 

Os buffers de Vídeo e Áudio de Saída já contêm os dados audiovisuais 

adaptados, que são entregues ao módulo Multiplex. Esse módulo é responsável, 

considerando os metadados que acompanham as informações de áudio e vídeo 

individuais, por montar o novo fluxo MPEG-2, segundo o mesmo padrão recebido 

na entrada do sistema. Note que nenhuma decodificação dos dados é realizada, 

diminuindo o atraso no processamento e a deterioração na qualidade das diversas 

mídias que compõem um fluxo de sistema. 

 

Ajuste Correlacionado do Áudio e do Vídeo 

Uma vez que a voz é mais sensível ao erro de sincronização intramídia do 

que o vídeo, é adequado escolher o fluxo de áudio como o fluxo mestre e o fluxo 

de vídeo como escravo para as operações de determinação do instante e do 

intervalo de tempo em que o fluxo de sistemas deve ser modificado. Na proposta 

atual, no entanto, os módulos de Ajuste em Vídeo e em Áudio atuam de forma 

independente, e o mais uniformemente distribuído possível. O Controlador de 

Ajuste atua determinando possíveis alterações para a manutenção do sincronismo 

(lip sinc), conforme o algoritmo que se segue. 

 

Algoritmo de Controle Correlacionado do Ajuste 

Após o processo aproximadamente uniformemente distribuído de adaptação, 

os valores gerados para as marcas de tempo das unidades de informação de cada 

mídia são reportados ao Controlador de Ajuste, pelos módulos de Ajuste em 
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Vídeo e em Áudio. Para evitar uma perda de sincronização (lip sinc) observável, o 

Controlador de Ajuste compara continuamente o valor das marcas de tempo dos 

diversos fluxos. Se o limite igual a 120 ms para a diferença entre as marcas de 

tempo entre os fluxos audiovisuais, escolhido considerando-se os resultados 

obtidos em (Aly & Youssef, 2002), for excedido, o Controlador de Ajuste 

comanda a diminuição ou aumento da taxa de ajuste individual das mídias. 

A decisão sobre a operação a ser realizada, ou seja, diminuição ou aumento 

da taxa de ajuste individual, o valor do ajuste e sobre qual fluxo realizá-la depende 

da taxa total de ajuste obtida em cada instante, tentando sempre se igualar ao fator 

de ajuste solicitado pelo formatador. 

 

Compressão e Expansão em Vídeo 

A estratégia adotada para o ajuste em vídeo é a inserção e descarte de 

quadros com prioridade. O mecanismo de determinação da operação a ser 

realizada, inserção ou descarte, utiliza a taxa de transferência de quadros, definida 

como a relação entre o número de quadros de saída e o de entrada, no módulo de 

Ajuste em Vídeo. A taxa resultante é comparada com a solicitada pelo 

Controlador de Ajuste, obtendo-se a indicação de qual operação a realizar. 

O algoritmo de compressão e expansão em vídeo atualmente implementado 

analisa os quadros presentes em uma seqüência do vídeo e, de acordo com o fator 

de ajuste solicitado, seleciona os quadros a serem duplicados ou descartados. A 

seleção dos quadros visa distribuir os quadros inseridos ou descartados o mais 

uniformemente possível, dentro da seqüência. 

No caso de descarte de quadros, prioriza-se a remoção de quadros B, uma 

vez que não exige a conversão de macroblocos de outros quadros nem a 

reordenação do fluxo. Caso necessário, são escolhidos os quadros P ou I, na 

ordem inversa em que eles aparecem na estrutura do GOP. 

A forma de inserção de quadros adotada é através da duplicação de figuras 

de qualquer tipo, mas sem exigir a reordenação dos quadros nem a conversão de 

tipo de quadros. Para as figuras cujo posicionamento no fluxo transmitido não 

corresponde à ordem de apresentação a ser seguida, o algoritmo mantém uma 

cópia e apenas realiza sua replicação no momento adequado. Ou seja, o 

posicionamento, no fluxo transmitido, dos quadros duplicados garante o correto 

ordenamento durante a exibição. 
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Tanto no caso de inserção quanto de descarte, o contador 

temporal_reference de cada figura é adequadamente modificado para todas as 

figuras, conforme discutido na Seção 2.2. 

 

Algoritmo de Controle de Ocupação do Buffer 

Para garantir a operação correta do buffer de decodificação, o módulo de 

Ajuste em Vídeo deve considerar as condições descritas na Subseção 4.2.3. O 

algoritmo descrito exige a avaliação criteriosa do tamanho, em bits, e do intervalo 

de tempo das figuras selecionadas para a duplicação ou o descarte. A garantia de 

prevenção de overflow pode ser obtida através do acompanhamento da ocupação 

do buffer, considerando-se a entrada e a saída de figuras e os processos de 

inserção e remoção de quadros. 

Para a prevenção de overflow e underflow decorrentes da modificação, pelo 

processo de ajuste, da taxa média de codificação de quadros, são realizadas 

manipulações nos quadros subseqüentes. A escolha criteriosa do quadro a ser 

retirado ou inserido facilita a operação de compensação a ser realizada. 

A fim de diminuir os requisitos de capacidade de processamento e tempo 

necessário para a execução do algoritmo proposto, o principal método para o 

aumento e diminuição do tamanho de quadros é através da inserção e retirada de 

bits de enchimento em slices e figuras. Adicionalmente, para a diminuição do 

tamanho, também pode ser adotado o descarte de coeficientes DCT. A conversão 

de quadros não foi adotada para nenhum dos processos, visto ser uma atividade 

que consome bastante processamento e tempo. 

 

Recuperação da Referência de Relógio 

A avaliação do impacto do ajuste elástico sobre o controle da recuperação 

da referência de relógio pelo decodificador está baseada na manipulação do valor 

da amostra do SCR/PCR com a finalidade de refletir as alterações introduzidas no 

fluxo de sistemas através das operações de inserção e retirada de quadros e de 

controle de ocupação do buffer. 
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5.2. 
Implementação do Adaptador de Ajuste Elástico 

A seguir, serão descritas as implementações dos módulos previstos na 

estrutura da Figura 30, salientando-se as opções escolhidas. 

 

Controladores de ajuste elástico 

O Controlador de Ajuste e os controladores de vídeo e de áudio foram 

implementados como uma hierarquia de controladores, conforme pode ser 

observado na Figura 31. A vantagem decorrente é a flexibilidade permitida na 

escolha dos algoritmos e parâmetros necessários para a realização do ajuste 

elástico em cada mídia. A sincronização intermídia necessária é controlada pelo 

módulo Controlador de Ajuste, cujo principal elemento é denominado de 

TimeScaleController. Os controladores de ajuste individuais são denominados 

VideoController e AudioController. 

A estrutura StreamHash é utilizada para prover o gerenciamento dos 

diversos módulos de entrada, de saída e dos controladores de áudio e vídeo, 

permitindo seu acesso pelos diferentes objetos do sistema. Ela contém a lista de 

todos os fluxos individuais e as referências para os seus respectivos 

StreamBuffers. 

A estrutura TimeScaleController recebe o fator de ajuste estabelecido pelo 

formatador e coordena a taxa de ajuste a ser solicitada a cada elemento 

VideoController e AudioController. A classe GeneralController foi desenvolvida 

como um controlador para fluxos que não contenham áudio ou vídeo e é 

responsável por repassar os dados do fluxo de entrada para o de saída. 

Uma vez que o instante de tempo em que cada fluxo individual inicia e 

termina, dentro do fluxo de sistema, não é conhecido a priori, cabe ao 

TimeScaleController o gerenciamento de cada linha de processamento. Ao ser 

detectado o fim de um dos fluxos individuais, esse elemento é avisado e provoca a 

desalocação dos recursos associados à respectiva mídia. 
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Figura 31: Estrutura de controladores. 

Módulo Demux 

O diagrama de classes do módulo Demux, incluindo as classes referentes à 

estrutura do Fluxo de Programa do MPEG, é representado na Figura 32. O 

módulo Demux verifica, inicialmente, qual o tipo do fluxo de entrada, que pode 

referir-se a um fluxo MPEG de Sistemas, de Vídeo ou de Áudio. No caso de 

fluxos de sistemas, é realizada a interpretação das subcamadas Mux e PES, 

determinando-se todos os elementos contidos na sintaxe do MPEG de Sistemas. O 

módulo Demux decompõe o fluxo de entrada em seus fluxos individuais, de 

acordo com seu tipo, que são armazenados em buffers circulares, denominados 

StreamBuffers, descritos como Vídeo de Entrada e Áudio de Entrada. 

Para cada novo fluxo de mídia identificado, é criada, pelo elemento 

StreamHash, uma nova linha de processamento, representada na Figura 30 por um 

buffer de entrada, um módulo de ajuste, representado pelo seu respectivo controle 

de ajuste individual, e um buffer de saída. Para o caso dos pacotes PES contendo 

dados, o StreamBuffer criado é diretamente relacionado ao módulo Multiplex, uma 

vez que esse tipo de fluxo não é tratado pelo adaptador. 
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Figura 32: Módulo Demux. 

Módulo de Ajuste em Vídeo 

O módulo de Ajuste em Vídeo faz a leitura dos dados contidos no buffer 

Vídeo de Entrada e identifica as estruturas previstas na sintaxe do padrão MPEG-

2 de Vídeo. Os elementos presentes em um vídeo MPEG-2 são armazenados em 

um buffer circular. Devido à sintaxe do padrão, que veta a existência de uma 

seqüência sem que esta contenha alguma figura, o módulo de Ajuste em Vídeo 

necessita armazenar ao menos uma seqüência antes de transferir os dados para a 

saída. 

Conforme ilustrado na Figura 33, a classe VideoController possui um ponto 

de adaptação do algoritmo de ajuste de vídeo, que pode ser modificado 

dinamicamente através do elemento ProcessorStrategy. Essa flexibilidade pode 

ser utilizada, inclusive, para que o sistema determine, de acordo com a estrutura 

de formação de quadros dos GOP do fluxo de vídeo original, qual o melhor 

mecanismo de compressão e expansão a ser adotado. Também permite a avaliação 

de desempenho de diferentes algoritmos, considerando-se parâmetros como 

qualidade do fluxo de saída, em termos da percepção humana, tempo de 

processamento e recursos do ambiente de exibição necessários, entre outros. A 

estratégia de inserção e descarte de quadros é implementada pela classe 

AddDropBFrames. 
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Figura 33: Módulo Ajuste em Vídeo. 

A classe VideoProcessor realiza a identificação de todas as estruturas 

presentes na sintaxe do padrão MPEG de Vídeo, as quais podem ser visualizadas 

na Figura 34. O processo de ajuste elástico mantém a quantidade de seqüências e 

de GOP presentes no fluxo original, para pequenos fatores de ajuste, preservando 

a ordenação das estruturas elementares no fluxo de saída. Essa classe recebe, 

também, o fator de ajuste a ser aplicado no fluxo de vídeo e analisa os quadros 

contidos na seqüência. A posição, dentro do fluxo, dos quadros a serem inseridos 

é determinada visando prover um ajuste o mais uniforme possível. Analogamente, 

para o caso de descarte de quadros, é determinado o número de quadros a serem 

retirados do fluxo e, através da análise dos quadros da seqüência, são escolhidos 

os quadros a serem removidos, provendo um ajuste aproximadamente uniforme. 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0310814/CB



Ferramenta de Ajuste Elástico 96 

 

 

Figura 34: Elementos sintáticos do MPEG de Vídeo. 

Módulo Multiplex 

Caso o fluxo de entrada esteja em conformidade com o padrão MPEG de 

Sistemas, o módulo Multiplex é criado, sendo responsável pela montagem do 

fluxo de sistemas a partir das informações contidas nos buffers Vídeo e Áudio de 

Saída. Nessa etapa, são considerados os metadados capturados no processo de 

demultiplexação, preservando-se a quantidade de pacotes PES e Pack presentes no 

fluxo original. Essa solução é adequada para Fluxos de Programa, uma vez que o 

tamanho dos pacotes PES e Pack não são fixos. Fluxos de Transporte exigem um 

maior processamento, devido ao tamanho limitado dos seus elementos Pack, 

gerando um número de estruturas Pack diferente do existente no fluxo original. O 

ajuste dos tamanhos dos pacotes Pack, que devem conter 188 bytes, pode ser 

realizado através da subdivisão das estruturas originais e adequação do tamanho 

dos pacotes através de bits de enchimento. 

Para a multiplexação dos diversos fluxos individuais, o módulo Multiplex 

compara as informações do posicionamento temporal que cada unidade de mídia 

(vídeo, áudio e dados) em relação ao fluxo de entrada, tanto através da ordenação 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0310814/CB



Ferramenta de Ajuste Elástico 97 

 

durante o processo de leitura, quanto utilizando os valores das marcas de tempo 

contidas em cada respectivo pacote PES. 

A saída do sistema pode ser realizada através da criação de um novo arquivo 

audiovisual ou através do elemento StreamBufferOutput, implementado na forma 

de um buffer circular que permite a disponibilização de um fluxo contínuo a ser 

acessado por um decodificador comercial. 

 

5.3. 
Integração ao Formatador Hipermídia 

Baseado nas considerações expostas no capítulo anterior e para ilustrar a 

utilização da função de ajuste elástico em aplicações de apresentação de 

documentos hipermídia, o sistema proposto pode ser integrado ao formatador 

Hyperprop, desenvolvido no laboratório TeleMídia da Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro (Bachelet et al, 2004). 

O formatador Hyperprop foi criado para coordenar a exibição de 

documentos hipermídia, assegurando a conformidade de execução de acordo com 

os relacionamentos estruturais, espaciais e temporais definidos para todos os 

objetos que compõem uma apresentação. Através das restrições definidas por 

autores de documentos hipermídia, tais como o término simultâneo da 

apresentação de dois objetos, e a flexibilidade de duração permitida para cada 

objeto, o formatador calcula a duração esperada de cada objeto de mídia baseado 

em algoritmos de otimização. Esses algoritmos consideram as durações mínima, 

máxima e ideal de cada objeto e o respectivo custo de compressão ou expansão 

dos mesmos. 

Além da determinação do momento de exibição definido em tempo de 

compilação, o formatador também monitora as interações do usuário e outros 

comportamentos aleatórios percebidos no momento da apresentação. Alguns 

fatores que podem alterar o momento de exibição de objetos, conforme definido 

em tempo de compilação, são a ocorrência de atrasos e jitter na rede de 

comunicação e nos sistemas operacionais. Dessa forma, é necessário rever o 

cálculo de tempo elástico e realizar os ajustes necessários durante a apresentação 

dos objetos. 
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Ao controlar a apresentação do documento, o formatador delega aos 

exibidores de conteúdo a tarefa de coordenação da apresentação de cada conteúdo. 

Para permitir a utilização de exibidores comerciais, o formatador especifica a 

integração entre o formatador Hyperprop e os exibidores comerciais através de 

uma API, que define os métodos que os exibidores devem implementar e a forma 

que o formatador deve ser notificado, pelos exibidores, sobre a ocorrência de 

eventos de apresentação, incluindo a interação de usuários, o início e o término da 

apresentação de um fragmento de um conteúdo, entre outros. 

Os exibidores que não implementam os métodos definidos ou que não 

permitem a sinalização dos eventos requeridos pelo formatador devem se 

comunicar através de um componente de adaptação. De acordo com essa solução, 

o sistema de ajuste elástico, descrito neste capítulo, pode ser utilizado como parte 

do adaptador que define, perante o formatador, um conjunto de exibidores com 

ajuste elástico para o sistema Hyperprop, cada qual fazendo uso de um exibidor 

comercial diferente. A proposta de integração ao Hyperprop é mostrada na Figura 

35, onde o sistema de ajuste elástico é interposto entre o formatador e o exibidor, 

compondo um exibidor com ajuste elástico. 

Exibidor com ajuste elástico

Formatador 
Hipermídia

Adaptador de Ajuste 
Elástico

Comandos de 
apresentação

Eventos de 
apresentação

Exibidor de conteúdo 
(JMF, VLC, Winamp etc)

API

Algoritmo de ajuste 
elástico

Conteúdo adaptado

Comandos de 
apresentação

Eventos de exibição de 
conteúdo

Conteúdo original

Dados “ao vivo” Dados persistentes

Exibidor com ajuste elástico

Formatador 
Hipermídia

Adaptador de Ajuste 
Elástico

Comandos de 
apresentação

Eventos de 
apresentação

Exibidor de conteúdo 
(JMF, VLC, Winamp etc)

API

Algoritmo de ajuste 
elástico

Conteúdo adaptado

Comandos de 
apresentação

Eventos de exibição de 
conteúdo

Conteúdo original

Dados “ao vivo” Dados persistentes  

Figura 35: Ajuste elástico para sistemas hipermídia. 

Após receber os eventos de apresentação gerados pelo exibidor com ajuste 

elástico e considerando as informações de apresentação dos outros objetos que 

compõem o documento hipermídia, o formatador determina, em tempo de 

execução, a duração de exibição de cada objeto. Através de comandos de 

apresentação, o formatador informa ao exibidor com ajuste elástico o objeto 
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audiovisual a ser adaptado, além de informações tais como sua localização e 

duração original e esperada. Ao receber esses comandos, o Adaptador determina o 

fator de ajuste a ser aplicado no fluxo audiovisual, executando o ajuste elástico e 

repassando, ao exibidor de conteúdo adequado, o fluxo modificado. Através da 

interface disponibilizada pelo exibidor de conteúdo, o Adaptador obtém as 

informações sobre os eventos de apresentação, que são reportados ao formatador. 
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6 
Resultados 

A implementação atual contempla as operações desempenhadas pelos 

módulos Demux e Ajuste em Vídeo, além da estrutura dos controladores de 

ajuste. Para o módulo Demux, todas as funções previstas são disponibilizadas, 

enquanto que a implementação do módulo de Ajuste em Vídeo realiza a 

compressão e expansão do fluxo de vídeo sem executar as operações necessárias 

ao controle de ocupação do buffer. 

Para a realização dos testes, foram utilizados computadores baseados nos 

processadores Intel Pentium IV e Intel Pentium III, com sistemas operacionais 

Windows 2000 e Windows XP. 

Para a avaliação controlada dos parâmetros envolvidos nas operações de 

compressão e expansão do tempo de exibição, foi utilizada a interface gráfica 

apresentada na Figura 36, de modo a permitir a variação das diferentes variáveis 

de forma independente e dinâmica, tais como o fator de ajuste, algoritmo de ajuste 

elástico e quantidade de memória utilizada no armazenamento dos elementos da 

sintaxe do MPEG. Os principais parâmetros observados foram: a qualidade do 

vídeo modificado, em termos de continuidade e suavidade na mudança dos 

quadros; a duração final do vídeo modificado; a precisão da taxa de ajuste obtida 

em relação ao fator de ajuste solicitado; e a taxa de processamento de figuras, 

através da qual se obtém o intervalo total de tempo necessário para a execução do 

ajuste. 
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Figura 36: Interface gráfica de testes. 

A interface está dividida em cinco painéis. O painel de controle (Control) 

permite a escolha do algoritmo de ajuste elástico a ser utilizado, da estratégia de 

coleta de dados estatísticos, e dos parâmetros de taxa de quadros e de bits, assim 

como os tamanhos do buffer de entrada e do buffer circular intermediário. Os 

parâmetros taxa de bits e taxa de quadros visaram à verificação do efeito, durante 

a apresentação, causado pela alteração desses parâmetros no fluxo original. 

Os painéis de entrada e saída (Input e Output) disponibilizam os dados 

estatísticos obtidos dos arquivos de entrada e de saída, em termos de quantidade 

de cada tipo de quadro presente nos fluxos de entrada e saída, assim como da 

quantidade de outros elementos importantes da sintaxe do padrão. Através desses 

dados, é possível reconhecer se o algoritmo é realizado de forma correta. 

O painel de controle da taxa de ajuste elástico (Stretch Adjustment) permite 

ao usuário alterar dinamicamente o fator de ajuste desejado. O valor desse fator é 

representado em relação ao arquivo original, em termos percentuais, podendo ser 

positivo ou negativo, proporcionando o aumento ou diminuição da taxa de 

exibição de quadros, respectivamente. 

O painel geral (General) informa ao usuário parâmetros de desempenho do 

sistema, tais como o tempo total para a realização do processamento de ajuste 

elástico, a taxa de ajuste elástico obtida no arquivo de saída e taxa de 

processamento de figuras, em quadros por segundo. Através do tempo de 

execução do processo e da taxa de processamento de figuras, é possível 

reconhecer se as operações de ajuste podem ser consideradas como em tempo real. 
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6.1. 
Resultados dos testes 

A seguir, são apresentados os resultados dos testes realizados em dois 

grupos de vídeos. O primeiro grupo é composto por quatro vídeos muito 

utilizados para testes e avaliações de operações de edição de vídeos MPEG-2 

(Mobile and Calendar, Cactus and Comb, Table Tennis 1 e Table Tennis 2). 

Como esses vídeos não contêm muito movimento, o segundo grupo contém 

vídeos com mais movimentos e mudanças de cena. Esse grupo é composto por 

cinco vídeos MPEG-2 (Piscina, Sparrow, Spacecraft, Heron e TeleMídia), 

gerados a partir da conversão de vídeos no padrão AVI para o MPEG-2 através da 

ferramenta Easy Video Converter. As principais características dos vídeos 

utilizados como exemplos são mostradas na Tabela 10 e na Tabela 11. 

Tabela 10: Grupo 1 - Vídeos MPEG-2 utilizados em testes. 

Mobile and Calendar Cactus and Comb Table Tennis 1 Table Tennis 2
Tamanho do arquivo 7,18 MB 2,68 MB 7,17 MB 7,17 MB
Taxa em bits 490 Kbps 183 Kbps 489 Kbps 490 Kbps
Dimensões 704x576 352x288 704x480 704x576
Taxa em quadros 25 fps 25 fps 29,97 fps 25 fps
Número de quadros 375 375 450 375
Duração 15 s 15 s 15 s 15 s

Características
Vídeos

 

Tabela 11: Grupo 2 - Vídeos MPEG-2 utilizados em testes. 

Piscina Sparrow Spacecraft Heron TeleMídia
Tamanho de arquivo 22,19 MB 6,49 MB 6,14 MB 7,48 MB 10,61 MB
Taxa em bits 732 Kbps 730 Kbps 307 Kbps 731 Kbps 363 Kbps
Dimensões 352x288 720x480 640x480 720x480 320x240
Taxa em quadros 29,97 fps 29,97 fps 29,97 fps 29,97 fps 24 fps
Número de quadros 930 273 613 314 718
Duração 31 s 9 s 20 s 10 s 29 s

Vídeos
Características

 
 

É necessário, também, considerar as características dos exemplos quanto à 

quantidade de mudanças de cenas, uma vez que influencia diretamente no 

tamanho dos quadros e, conseqüentemente, no tempo de processamento 

necessário. 

Visando as aplicações em formatadores hipermídia, nos quais fatores de 

ajuste de cerca de 10% são adequados para facilitar a sincronização entre os 

diferentes objetos que compõem uma apresentação, e buscando-se investigar o 

comportamento das operações de compressão e expansão de forma mais 
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abrangente, evidenciando-se seus efeitos, foram utilizados fatores de ajuste 

compreendidos no intervalo [0,7: 1,3]. Fatores de ajuste menores que 1,00 

significam que a duração do vídeo modificado será menor que a do original, e 

vice-versa. 

 

Qualidade de exibição 

Em relação à qualidade da exibição, as variações de até cerca de 10% são 

quase imperceptíveis, ou seja, inserem uma modificação difícil de ser detectada 

pelo usuário final. Para grandes alterações do tempo de exibição, o processo de 

replicação de quadros causa a impressão de parada do vídeo. Assim, vídeos que 

possuam muito movimento têm sua qualidade de exibição comprometida. 

Resultado semelhante é obtido quando há o descarte de grande quantidade de 

quadros. Nesse caso, notadamente para vídeos com muito movimento, a diferença 

entre as imagens de quadros vizinhos pode ser grande, comprometendo a 

continuidade do movimento de imagens do vídeo. 

 

Precisão de ajuste 

Quanto à precisão do ajuste em relação ao fator solicitado, o sistema 

demonstrou que converge rapidamente para o valor informado pelo usuário. Os 

resultados são apresentados, para os grupos 1 e 2, respectivamente, na Tabela 12 e 

na Tabela 13. Verificando-se os dados, tem-se que o maior erro relativo cometido 

foi de 0,49%. 

A precisão e o tempo de convergência do ajuste estão diretamente 

relacionados com quantidade e o ordenamento de figuras de cada tipo no fluxo de 

vídeo. Em vídeos de longa duração, esses erros podem comprometer a 

sincronização intermídia, exigindo a atuação do formatador para garantir a 

manutenção da sincronia. 
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Tabela 12: Grupo 1 - Erro relativo devido ao ajuste elástico. 

Taxa obtida Erro Taxa obtida Erro Taxa obtida Erro Taxa obtida Erro
0,70 0,6987 -0,19% 0,6987 -0,19% 0,7000 0,00% 0,6987 -0,19%
0,75 0,7493 -0,09% 0,7493 -0,09% 0,7489 -0,15% 0,7493 -0,09%
0,80 0,8000 0,00% 0,8000 0,00% 0,8000 0,00% 0,8000 0,00%
0,85 0,8480 -0,24% 0,8480 -0,24% 0,8489 -0,13% 0,8480 -0,24%
0,90 0,8987 -0,15% 0,8987 -0,15% 0,9000 0,00% 0,8987 -0,15%
0,95 0,9493 -0,07% 0,9493 -0,07% 0,9489 -0,12% 0,9493 -0,07%
1,00 1,0000 0,00% 1,0000 0,00% 1,0000 0,00% 1,0000 0,00%
1,05 1,0508 0,08% 1,0508 0,08% 1,0512 0,12% 1,0508 0,08%
1,10 1,1016 0,15% 1,1016 0,15% 1,1002 0,02% 1,1016 0,15%
1,15 1,1497 -0,02% 1,1497 -0,02% 1,1514 0,13% 1,1497 -0,02%
1,20 1,2005 0,04% 1,2005 0,04% 1,2004 0,04% 1,2005 0,04%
1,25 1,2513 0,11% 1,2513 0,11% 1,2494 -0,04% 1,2513 0,11%
1,30 1,2995 -0,04% 1,2995 -0,04% 1,3007 0,05% 1,2995 -0,04%

Table Tennis 2Taxa 
solicitada

Mobile and Calendar Cactus and Comb Table Tennis 1

 
 

Tabela 13: Grupo 2 - Erro relativo devido ao ajuste elástico. 

Taxa obtida Erro Taxa obtida Erro Taxa obtida Erro Taxa obtida Erro Taxa obtida Erro
0,70 0,7000 0,00% 0,6996 -0,05% 0,7031 0,44% 0,7006 0,09% 0,6992 -0,12%
0,75 0,7495 -0,07% 0,7509 0,12% 0,7537 0,49% 0,7484 -0,21% 0,7493 -0,09%
0,80 0,8000 0,00% 0,7985 -0,18% 0,8026 0,33% 0,7994 -0,08% 0,7994 -0,07%
0,85 0,8495 -0,06% 0,8498 -0,02% 0,8515 0,18% 0,8503 0,04% 0,8496 -0,05%
0,90 0,9000 0,00% 0,8974 -0,28% 0,9005 0,05% 0,8981 -0,21% 0,8997 -0,03%
0,95 0,9495 -0,06% 0,9487 -0,13% 0,9494 -0,06% 0,9490 -0,10% 0,9499 -0,01%
1,00 1,0000 0,00% 1,0000 0,00% 1,0000 0,00% 1,0000 0,00% 1,0000 0,00%
1,05 1,0507 0,07% 1,0516 0,15% 1,0505 0,05% 1,0519 0,18% 1,0502 0,01%
1,10 1,1003 0,03% 1,1032 0,29% 1,0993 -0,06% 1,1003 0,03% 1,1003 0,03%
1,15 1,1499 -0,01% 1,1508 0,07% 1,1481 -0,17% 1,1522 0,20% 1,1505 0,04%
1,20 1,2007 0,06% 1,2024 0,20% 1,1986 -0,12% 1,2007 0,06% 1,2006 0,05%
1,25 1,2503 0,02% 1,2500 0,00% 1,2474 -0,21% 1,2491 -0,07% 1,2508 0,06%
1,30 1,2999 -0,01% 1,3016 0,12% 1,2962 -0,29% 1,3010 0,08% 1,3009 0,07%

TeleMídiaTaxa 
solicitada

Piscina Sparrow Spacecraft Heron

 
 

Taxa de processamento de figuras 

A taxa de processamento de figuras é um parâmetro importante, pois indica 

se o tempo necessário para a realização das operações de ajuste elástico impacta 

no desempenho da apresentação hipermídia. O processo de adaptação de ajuste 

elástico deve ser executado em tempo real, introduzindo o mínimo retardo 

possível devido ao seu processamento. Obviamente, para que um objeto 

audiovisual localizado remotamente possa ser processado pelo sistema de ajuste 

elástico, é necessário um controle sobre a transmissão do objeto para o ambiente 

de apresentação, através de alternativas tais como o prefetch ou o controle 

dinâmico da taxa de transmissão necessária. 

A taxa de processamento de figuras é dependente das características de cada 

vídeo, tais como resolução geométrica, quantidade de bits utilizada na codificação 

das figuras, e dos processos e threads ativos no computador. Os resultados obtidos 

são mostrados na Figura 37, para o grupo 1, e na Figura 38, para o grupo 2. Em 

todos os exemplos utilizados foram obtidas taxas maiores ou iguais a 100 quadros 
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por segundo. Considerando-se que a taxa de quadros dos arquivos de entrada 

variavam entre 24 e 29,97 quadros por segundo, percebe-se que o desempenho do 

sistema é adequado, reforçando o atendimento ao requisito de processamento em 

tempo real. 

É importante ressaltar que o processo de adaptação é iniciado logo após a 

solicitação de ajuste. Ou seja, a taxa de processamento de figuras não indica o 

tempo de resposta a partir do instante de solicitação de ajuste, mas traduz a 

capacidade do sistema de processar uma taxa de quadro substancialmente superior 

em relação à taxa de exibição de quadros de vídeos. 
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Figura 37: Grupo 1 - Taxa de processamento de quadros. 

A taxa de processamento para o vídeo Cactus and Comb foi 

consideravelmente superior às dos outros fluxos. Isso se deve à quantidade de 

dados presentes nesse vídeo, cuja resolução geométrica é inferior às dos outros 

vídeos. Para vídeos com quantidade de dados semelhante, a taxa de 

processamento de quadros foi similar. 
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Figura 38: Grupo 2 - Taxa de processamento de quadros. 

Na Figura 38, tem-se que a taxa de processamento do vídeo Spacecraft foi 

significativamente superior às taxas dos outros fluxos. Isso se deve à menor 

quantidade de bits utilizada na codificação das figuras, o que resulta no requisito 

de uma taxa de transmissão inferior, como pode ser observado através da taxa em 

bits desse fluxo. 

 

Requisitos de memória de entrada 

Com o objetivo de avaliar o impacto dos recursos de memória sobre o 

desempenho do sistema e considerando a restrição de que toda seqüência tem que 

conter, ao menos, uma figura, foi avaliado o impacto introduzido sobre a taxa de 

processamento de figuras de acordo com o tamanho do buffer de entrada utilizado, 

particularmente para os vídeos que apresentam maior movimento nas cenas. O 

número de seqüências armazenadas internamente pelo módulo Ajuste em Vídeo 

foi fixado em 2 para prover independência entre as operações de entrada e de 

saída do sistema e o fator de ajuste escolhido foi 1,10, cujo valor é próximo ao 

limite a ser utilizado por um formatador. Os resultados podem ser visualizados na 

Figura 39, evidenciando que, para cada vídeo utilizado, há pouca influência da 

taxa de processamento obtida em relação ao tamanho do buffer escolhido, exceto 

no caso do vídeo Heron, em que a taxa de processamento diminuiu cerca de 25%, 

passando para 79 quadros por segundo, aproximadamente. 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0310814/CB



Resultados 107 

 

0

50

100

150

200

250

300

512000 256000 128000 64000 32000 16000 8000 4000 2000 1024 512

buffer de entrada (bytes)

Q
ua

dr
os

 p
or

 s
eg

un
do

 (f
ps

)

Piscina Sparrow Spacecraft Heron TeleMídia
 

Figura 39: Influência do buffer de entrada sobre a taxa de processamento de 

quadros. 
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7 
Conclusão 

O adaptador de ajuste elástico proposto nesta dissertação pode ser usado no 

controle e manutenção, em tempo real de exibição, da sincronização temporal em 

formatadores hipermídia, devido ao baixo retardo introduzido pelos algoritmos 

propostos e pela precisão obtida no ajuste. Especificamente em relação ao vídeo, 

ela trata dos principais problemas envolvidos: as técnicas de compressão e 

expansão, o controle da ocupação do buffer de decodificação, o impacto sobre a 

recuperação da referência de relógio e a sincronização intra e intermídia, 

produzindo fluxos de sistema em conformidade com o padrão MPEG-2. 

A técnica de compressão e expansão do sinal de vídeo através da inserção e 

descarte de quadros em fluxos comprimidos já foi descrita e utilizada há alguns 

anos. Porém, sua aplicação em sistemas de ajuste elástico tem sido pouco 

explorada, principalmente em tempo real. 

Para sistemas de ajuste elástico, o algoritmo proposto para controle da 

ocupação do buffer difere de todas as outras soluções já apresentadas, não 

necessitando de processamentos complexos nos coeficientes DCT e nos vetores de 

movimento. A maior parte das manipulações necessárias é de inserção e retirada 

de bits de enchimento. 

O processo de escolha do quadro adequado a ser retirado ou duplicado 

impacta no instante em que a adaptação é realizada, o que limita o valor de ajuste 

solicitado, tornando-o mais adequado a pequenas modificações da taxa de 

exibição. Para o controle da sincronização intermídia por formatadores, apenas 

ajustes máximos da ordem de 10% são necessários, mais que justificando a 

eficácia do algoritmo. 

A ferramenta de ajuste elástico apresenta uma solução simples para o 

controle do ajuste elástico correlacionado entre as diferentes mídias que compõem 

um fluxo audiovisual MPEG-2 de Sistema, não exigindo que as adaptações 

ocorram exatamente nos mesmos instantes de tempo nos diversos fluxos 

componentes. A alternativa apresentada é válida para pequenas variações na taxa 
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de exibição. Para grandes ajustes de taxa, o Controlador de Ajuste pode receber, 

dos fluxos individuais, valores de marcas de tempo que já excedam o limite da 

percepção humana, prejudicando a qualidade da exibição. 

Embora o impacto causado pelo ajuste elástico sobre o processo de 

recuperação do relógio seja atenuado pelas operações de controle da ocupação do 

buffer, o sistema não elimina totalmente o distúrbio produzido. A forma de 

eliminação, utilizando-se o algoritmo proposto de controle da ocupação do buffer, 

é através da manutenção da quantidade de bits do fluxo original, dentro de cada 

intervalo de influência. Para tanto, o algoritmo deve ser usado para compensar não 

apenas a diferença entre o tamanho do quadro inserido ou descartado e o tamanho 

médio, mas o valor total do tamanho do quadro. 

Para que o adaptador de ajuste elástico possa operar em tempo real, é 

necessário que o ambiente de execução permita que os dados audiovisuais, que 

estejam armazenados local ou remotamente, possam ser acessados pelo adaptador 

em uma velocidade superior à de exibição. Assim, o ambiente de execução 

hipermídia deve prover mecanismos de prefetch dos objetos. 

 

7.1. 
Contribuições da dissertação e trabalhos futuros 

O presente trabalho propõe uma solução para a realização das operações de 

ajuste elástico em fluxos MPEG de Sistema e de Vídeo, atuando diretamente 

sobre fluxos comprimidos sem que seja necessária a utilização dos processos de 

decodificação e recodificação mencionados em trabalhos similares. 

A proposta inclui os principais problemas decorrentes do ajuste elástico, tais 

como a compressão e expansão do fluxo, o controle da ocupação do buffer do 

decodificador, a sincronização intermídia, a recuperação do relógio de referência e 

a demultiplexação e conseqüente multiplexação do fluxo de entrada. Em relação 

ao fluxo de sistema, são considerados os dois tipos definidos no padrão: o fluxo 

de transporte e o fluxo de programa. 

Por não requererem a decodificação do fluxo de vídeo, os algoritmos e 

técnicas utilizados ou propostos diminuem os requisitos de tempo e de recursos 

necessários à realização das operações de ajuste elástico em relação ao ajuste em 

fluxos decodificados, que exigem a recodificação do fluxo. O algoritmo proposto 
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para o controle de ocupação do buffer de decodificação utiliza um conceito 

inovador e de complexidade muito inferior às técnicas já desenvolvidas, evitando 

a necessidade de conversões do modo de predição de figuras. 

O algoritmo proposto para a manutenção da sincronização intermídia, cuja 

simplicidade também onera pouco o processamento necessário, permite que as 

operações de ajuste elástico em cada mídia possam ser realizadas de forma 

independente, evitando-se o dilema da escolha de um instante específico em que o 

ajuste deva ocorrer simultaneamente em todos os fluxos individuais. Uma das 

propostas já existentes para a sincronização intermídia em sistemas de ajuste 

elástico, normalmente realizada em fluxos não comprimidos, é a inserção e 

descarte de quadros simultânea em todos os fluxos correlacionados temporalmente 

(Omoigui et al., 1999). Essa alternativa obriga que a técnica de inserção e descarte 

seja utilizada para todos os tipos de mídia. O algoritmo proposto possibilita a 

liberdade da escolha do algoritmo de compressão e expansão a ser utilizado em 

cada mídia individual. 

Para aplicações de apresentação hipermídia, é proposta a utilização do 

sistema de ajuste elástico como elemento adaptador entre o formatador hipermídia 

e exibidores comerciais de conteúdo, de forma a prover ao formatador um 

exibidor com ajuste elástico, possibilitando que objetos de mídias contínuas 

possam ser considerados nos cálculos realizados para a manutenção da 

sincronização da apresentação. 

Os testes foram realizados tendo como entrada fluxos MPEG de Sistemas e 

de Vídeo, onde o ajuste elástico foi efetuado apenas no fluxo de vídeo. Eles 

mostram que o mecanismo de compressão e expansão através da inserção e 

descarte de quadros é adequado ao processo de ajuste elástico, tanto em termos da 

precisão da operação em relação ao fator de ajuste solicitado quanto em relação ao 

tempo de processamento requerido. 

Em relação ao módulo Multiplex, é necessária a complementação da sua 

implementação para permitir que o sistema atual possa gerar o mesmo tipo de 

fluxo recebido na entrada. Os próximos passos também compreendem a inclusão 

dos algoritmos de controle de ocupação do buffer e de sincronização intermídia no 

sistema atualmente implementado. 

A etapa seguinte refere-se à efetiva aplicação do sistema como módulo 

Adaptador, efetuando a sua integração ao formatador Hyperprop. 
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