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RESUMO 

Em vídeos colaborativos, o sincronismo de mídia exerce um 

papel fundamental na qualidade do serviço. O problema do 

sincronismo se torna ainda mais complexo nos serviços imersivos 

em ambientes inteligentes, onde não apenas os diversos 

conteúdos de mídia têm de ser sincronizados, mas também outros 

objetos, como a intensidade da iluminação, a temperatura do 

ambiente etc. Este artigo aborda alguns dos vários problemas 

encontrados no sincronismo de objetos em serviços de vídeo 

colaborativos. 
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1. INTRODUÇÃO 
Em vídeos colaborativos, o sincronismo de mídia exerce um 

papel fundamental na qualidade do serviço. 

O sincronismo intra-mídia [1] (ou seja, o sincronismo entre 

amostras de um mesmo conteúdo de mídia) em uma rede com 

retardo constante, como, por exemplo, uma rede de difusão 

terrestre, é um problema com solução já conhecida. Mesmo em 

redes com retardo aleatório, se o serviço é não conversacional, a 

solução pode ser obtida pelo simples pré-armazenamento de 

parte do conteúdo, para compensar a variação estatística de 

retardo. Para serviços conversacionais, várias técnicas de reserva 

de recurso propostas na literatura resolvem o problema, pelo 

menos em teoria, ou oferecem um serviço com uma boa 

qualidade (QoS). 

Sincronismo inter-mídia [1] diz respeito à preservação da 

dependência temporal entre vários conteúdos de mídia de uma 

apresentação multimídia. Em serviços onde não existe a presença 

de eventos imprevisíveis, por exemplo, uma vídeo-aula não 

interativa, o paradigma de timeline (pela impressão de selos de 

tempo) pode ser usado a contento, quando os conteúdos são 

provenientes de uma única fonte, um único servidor. 

A transmissão de um mesmo conteúdo de mídia, vídeo 3D, por 

exemplo, em que mais de uma camada (fluxo) compõe o mesmo 

conteúdo, pode usar a mesma solução timeline usada no 

sincronismo intermídia, agora para sincronização das camadas, 

se elas forem provenientes de uma mesma fonte. 

Quando, no entanto, tratamos de serviços de vídeo interativo, 

onde o vídeo, ou outros objetos contínuos que compõem o serviço 

podem ser provenientes de várias fontes, a sincronização dos 

fluxos por selos de tempo não é trivial. A presença de eventos 

não-determinísticos inviabiliza o uso do paradigma de timeline 

na sincronização inter-mídia. Uma possível solução pode ser 

encontrada na sincronização por causalidade/restrição. Mas essa 

não é facilmente conseguida e uma série de fatores pode afetar 

sua aplicabilidade. O problema se torna ainda maior quando 

estamos na presença de vários dispositivos de visualização 

distribuídos, caso cada vez mais comum nas aplicações de vídeo 

colaborativo com o advento de dispositivos móveis e portáteis, 

como smartphones e tablets. 

O problema do sincronismo se torna ainda mais desafiante com 

serviços imersivos em ambientes inteligentes, onde não apenas 

os diversos conteúdos de mídia têm de ser sincronizados, mas 

também outros objetos, como a intensidade da iluminação, a 

temperatura do ambiente etc. Usando o modismo corrente, 

podemos agora falar em sincronismo das coisas (synchronization 

of things). 

O estudo do sincronismo no seu sentido mais amplo é o tópico de 

pesquisa mais importante tratado atualmente no laboratório 

TeleMídia da PUC-Rio. O foco tem sido aplicações interativas 

que têm como mídia principal um vídeo multi-camadas (vídeo 

esterescópico, vídeo + profundidade, vídeo multi-vistas, vídeo 

escalável etc.). As próximas seções detalham um pouco mais 

cada tópico de interesse do laboratório. 

2. Sincronismo entre fontes distintas 
Um tipo particular de sincronização é conhecido como 

sincronização multi-fonte (multi-source, or inter-sender 

synchronization). Seu objetivo é sincronizar a reprodução de 

vários fluxos de mídia provenientes de diferentes remetentes (ou 

fontes), como ilustrado na Figura 1. 

 

Figura 1. Sincronização multi-fonte 

Vários exemplos podem ser citados, onde essa sincronização 

inter-media é necessária: 

 Conteúdo audiovisual, onde o vídeo é proveniente de um 

servidor e os áudios, possivelmente em diversas línguas, são 

provenientes de outros servidores. 



 Captura de um evento ao vivo (e.g., jogo de futebol) por 

diferentes dispositivos (que no caso seriam os servidores), 

explorando varias visões do evento (tomadas de diferentes 

ângulos), que seriam exibidas em uma tela pública. 

 Captura de uma cena por diversas câmeras (câmeras focadas 

em diferentes ângulos da cena), para uma exibição do vídeo 

panorâmico final. 

Essa sincronização pode também ser necessária na sincronização 

de um mesmo conteúdo. Por exemplo: 

 Em vídeos em camadas, onde a camada base é proveniente de 

um servidor e as camadas de melhoramento são provenientes 

de outros servidores. 

 Em vídeos + profundidade, onde o vídeo para receptores 2D ou 

3D é proveniente de um servidor e os quadros com 

profundidade para os receptores 3D são provenientes de outro 

servidor. 

 Em vídeos multi-vistas (multiview), generalização do exemplo 

anterior, como ilustrado na Figura 2. 
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Figura 2. Sincronização multi-fonte de um único objeto de mídia 

A utilização de selos de tempo (paradigma timeline) tem sido 

perseguida como solução[2] [3], quando o sincronismo é 

determinístico. No entanto, a sincronização dos relógios das 

diversas fontes, para a marcação dos selos de tempo, não é um 

problema trivial. 

3. Sincronismo intermídia com eventos não 

determinísticos 
Quando eventos não determinísticos determinam a inclusão, 

modificação ou exclusão de um objeto de mídia de uma cena, 

como é comum em aplicações interativas para TV digital, cinema 

digital, telas públicas e serviços de vídeo colaboração, o 

paradigma timeline de sincronização é impossível de ser usado. 

A opção é a utilização de alguma linguagem de especificação 

baseada no paradigma de causalidade/restrição, onde o 

sincronismo é especificado relativo à ocorrência do evento (seja 

ele determinístico ou não) [4] [5]. 

A manutenção do sincronismo inter-mídia, nesse caso, pode 

exigir a pré busca inteligente de conteúdos antes do momento em 

que são necessários. Pode exigir a reserva antecipada de 

recursos, para que a recepção e exibição do conteúdo no 

momento preciso sejam possíveis. Pode também exigir que 

objetos enviados sem solicitação, como acontece em serviços de 

difusão (por exemplo, uma transmissão de TV terrestre), tenham 

sua transmissão em carrossel estritamente gerenciada. Enfim, 

neste caso, tratamento da QoS inter-mídia [6] está longe de ser 

simples e longe de ter uma solução para os casos extremos, como 

aqueles encontrados em aplicações multi-dispositivo [7], 

introduzidos nas próximas seções. 

4. Sincronismo de receptores 
Muitos serviços de vídeo colaborativo exigem que um mesmo 

conteúdo seja exibido em várias telas diferentes, sincronamente. 

Esse tipo de sincronismo é usualmente conhecido como 

sincronização multi-destino [8]. 

Sincronização multi-destino pode ser um problema recorrente em 

serviços ao vivo. Imagine um jogo de futebol onde seu vizinho 

gritou gol antes que você visse o lance, pois ainda não recebeu a 

imagem. Esse fato acontece hoje em difusões para TV analógica, 

que têm um retardo menor do que as difusões para TV digital, 

que têm um retardo menor do que as transmissões via redes IP. 

Quem já passou por essa experiência sabe como é enervante. 

Soluções para o problema não são triviais. Além de exigirem 

redes com variação do retardo cada vez menor (novamente um 

problema difícil de QoS), podem exigir a sincronização dos 

relógios de receptores situados em diferentes redes. 

5. Sincronismo em múltiplos destinos 
Aplicações multimídia para múltiplos dispositivo, em geral, 

exibem em uma tela o vídeo principal, sincronizado com outros 

objetos de mídia. Objetos de mídia adicionais, também 

sincronizados com o vídeo principal e, como consequência, 

sincronizados entre si, são exibidos em telas secundárias (ou 

companheiras) [7]. 

A sincronização entre conteúdos de mídias em telas de exibição 

diferentes é conhecida como sincronização inter-dispositivos. 

Em geral, o sincronismo exigido não é rígido (dizemos que temos 

uma apresentação plesiócrona, ou seja, quase síncrona). Nesse 

caso, as variações de retardos, introduzidos pela rede de 

comunicação, entre os dispositivos não causam problemas, pois 

uma pequena variação (ou seja, um pequeno assincronismo) é 

tolerada. Porém, se o retardo de comunicação for elevado, o 

problema a ser resolvido torna-se bastante complexo. Todos os 

problemas elencados na seção anterior se agravam, além de ser 

necessário o sincronismo dos relógios dos vários dispositivos, o 

que não é simples quando a variação do retardo é grande. A 

Figura 3 exemplifica uma aplicação multi-dispositivo para tela 

pública. 

  

Figura 3. Aplicação multi-dispositivo exibida em telas púbicas dos 

estádios da Copa do Mundo de 2010 na Africa do Sul como 

propaganda para a Copa de 2014 no Brasil 



6. Conclusão 
São muitos os problemas a serem enfrentados para garantir uma 

apresentação com qualidade em vídeos interativos, levando em 

conta a possível existência de múltiplas fontes de conteúdo, a 

presença de eventos não determinísticos, a exibição em múltiplos 

dispositivos etc. 

O problema se agrava ainda mais, e se torna mais interessante, 

quando, às aplicações, objetos não convencionais são agregados, 

no que chamamos ambientes de imersão inteligentes [9]. Tome 

como exemplo a apresentação de um vídeo onde o odor da sala, a 

iluminação, a temperatura, o vento etc. são também 

sincronizados com o conteúdo de vídeo apresentado.  

O tratamento de todas as questões ligadas ao sincronismo das 

coisas são endereçadas nos trabalhos atuais do Laboratório 

TeleMídia. 
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