
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
ESPECIALIZAÇÃO EM REDES DE COMPUTADORES

STREAMING DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA

Eder Saraiva Grigório

JUIZ DE FORA
04, 2013



STREAMING DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA

Eder Saraiva Grigório

Universidade Federal de Juiz de Fora
Instituto de Ciências Exatas

Departamento de Ciência da Computação
Especialização em Redes de Computadores

Orientador: Professor Doutor Marcelo Moreno

JUIZ DE FORA
04, 2013



STREAMING DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA

Eder Saraiva Grigório

MONOGRAFIA SUBMETIDA AO PROFESSOR DOUTOR MARCELO MORENO 
DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ 
DE FORA COMO PARTE INTEGRANTE DO REQUISITO NECESSÁRIO PARA 
OBTENÇÃO DA APROVAÇÃO NA DISCIPLINA DE SISTEMAS MULTIMÍDIA.

Aprovada por:

______________________________________________
Marcelo Moreno, Doutor

JUIZ DE FORA, MG - BRASIL
04, 2013



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO …................................................................................................ 7

2. O QUE É STREAMING?  …............................................................................... 7

3. COMO FUNCIONA O STREAMING? ................................................................ 8

4. SOFTWARES CLIENTES DE STREAMING .................................................... 11

4.1 VLC MEDIA PLAYER ….................................................................................. 11

4.2 QUICK TIME PLAYER ….................................................................................12

4.3 REAL PLAYER ….............................................................................................13

4.4 WINDOWS MEDIA PLAYER ….......................................................................13

5. SOFTWARES SERVIDORES  DE STREAMING ..............................................14

5.1 ICECAST ….................................................................................................... 15

5.2 WINDOWS MEDIA SERVICES ….................................................................. 15

6.  APLICAÇÕES MULTIMÍDIA …......................................................................... 17

6.1 ÁUDIO E VÍDEO DE FLUXO CONTÍNUO ARMAZENADO …....................... 17

6.2 ÁUDIO E VÍDEO DE FLUXO CONTINUO AO VIVO ….................................. 18

6.3 ÁUDIO E VÍDEO INTERATIVOS EM TEMPO REAL ….................................. 19

7. PROTOCOLOS DE STREAMING …................................................................ 20

7.1 RTP …............................................................................................................. 20 

7.2 RTCP ….......................................................................................................... 20 

7.3 RTSP ….......................................................................................................... 21 

7.4 MMS …........................................................................................................... 22 

7.5 MPEG-DASH (HTTP STREAMING) …........................................................... 22 

7.6 MMTP …......................................................................................................... 24 

7.7 SCTP ….......................................................................................................... 25

8. CONCLUSÃO ................................................................................................... 26

9. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA ….................................................................. 27



LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Browser Mozilla Firefox exibindo um vídeo do sítio Youtube ….............. 7 

Figura 2: Arquitetura de streaming multimídia ....................................................... 9 

Figura 3: Como funciona o streaming de áudio e vídeo …................................... 10 

Figura 4: Software VLC Media Player ….............................................................. 12 

Figura 5: Interface do Quick Time Player …......................................................... 12 

Figura 6: Interface do Real Player ….................................................................... 13 

Figura 7: Interface do Windows Media Player ….................................................. 14 

Figura 8: Página de administração do Icecast …................................................. 15 

Figura 9: Tela de gerenciamento do Windows Media Services …........................ 16 

Figura 10: Software Skype rodando no sistema operacional GNU Linux ............ 19

Figura 11: Topologia exibindo a utilização de streaming via unicast …................ 22 

Figura 12: Funcionamento das conexões TCP e SCTP …................................... 26 



RESUMO

Esta monografia tem o objetivo de apresentar de maneira conceitual e introdutória 

o conhecimento pesquisado sobre o tema “Streaming de Conteúdo Multimídia” 

com  enfoque  nos  aplicativos  nos  protocolos  multimídia  que  compõe  esta 

tecnologia que, deste o final da década de 90, vem crescendo a utilização de 

aplicações que recebem e transmitem  áudio  e vídeo pela  Internet.  Exemplo 

dessas aplicações:  videoconferência em tempo real,  telefonia via Internet  (voz 

sobre  IP),  educação  à  distância  (EaD)  utilizando  recursos  multimídia  etc.  A 

abordagem adotada foi a de  top-down, isto é, primeiramente foram definidos os 

conceitos principais sobre o tema, logo após, como funciona a tecnologia, alguns 

aplicativos  clientes  utilizados  nos  dispositivos  dos  usuários,  dois  softwares 

utilizados nos servidores de conteúdo multimídia e, por fim, os seus protocolos.
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1  INTRODUÇÃO

Antes iniciar o assunto “Streaming Multimídia”,  o que significa o termo 

multimídia? Este termo nos remete a ideia de várias mídias, isto é, a junção de 

dois ou mais meios contínuos de reprodução de fluxos de dados. Atualmente, 

os dois meios mais utilizados são:

• áudio: formado pela variação de sons;

• vídeo: formado por imagens se movimentando no decorrer do tempo.

2  O QUE É STREAMING?

A  tecnologia  de  streaming ou  fluxo  de  mídia é  uma  maneira  de 

compartilhar informações ao  vivo ou gravado  do tipo  áudio e vídeo através da 

world  wide  web utilizando  diversos  hosts como,  por  exemplo,  computadores 

desktop, notebooks, smartphones, tablets etc. Como exemplo de utilização desta 

tecnologia, executamos um navegador web como o Mozilla Firefox e visualizamos 

um vídeo no sítio Youtube.

Figura 1: Browser Mozilla Firefox exibindo um vídeo do sítio Youtube.
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Segundo a Bridge Ratings (fonte: Como funciona o streaming de áudio e 

vídeo), 57 milhões de pessoas ouvem rádio via Internet semanalmente. De acordo 

com a agência de notícia Reuters (fonte: Como funciona o streaming de áudio e 

vídeo) em 2006, foram vistos mais de um milhão de vídeos por streaming por dia 

no sítio YouTube. No mesmo ano, a rede de televisão ABC (fonte: Como funciona 

o streaming de áudio e vídeo)  começou a fazer na  web o  streaming de seus 

programas mais famosos. As pessoas que perdiam algum episódio de programas 

como "Lost"  ou  "Grey's  Anatomy"  poderiam assisti-los  online,  gratuitamente  e 

legalmente.

3  COMO FUNCIONA O STREAMING?

As informações transferidas são consideradas um fluxo de dados vindas 

de um servidor de  streaming.  O  decodificador é um  player multimídia ou um 

plugin que  funciona  como  parte  de  um  navegador  da  web  no  dispositivo  do 

usuário.  Então  o  servidor  de  streaming,  o  fluxo  de  dados  e  o  decodificador 

trabalham juntos para permitir que os usuários assistam conteúdo multimídia ao 

vivo ou gravado.

O fluxo de dados é constantemente reproduzido à medida que chega ao 

navegador  web do cliente através do processo de  download,  isto é, o ato de 

descarregar para o dispositivo do cliente o arquivo de mídia. Isto quer dizer que, 

utilizando a tecnologia de  streaming, será possível visualizar parte do conteúdo 

multimídia enquanto se realiza o seu download.

Será  necessário  instalar  e  configurar  três  aplicativos  para  realizar  o 

streaming de conteúdo multimídia:

1º  Software  codificador/decodificador:  também  conhecidos  como 

codecs.  Eles  tem  o  objetivo  de  descartar  dados  desnecessários,  diminuir  a 

resolução total e, assim, tornar os arquivos menores. Além disso, tem a função de 

converter o vídeo para o formato no qual a mídia será transmitida pela Internet ou 
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pela rede local. Esse formato pode ser, por exemplo,  Ogg/Theora  ou  MPEG4. 

Assim, será necessário um computador com bastante poder de processamento 

(processador, memória RAM e memória de vídeo) para realizar a codificação do 

conteúdo multimídia em tempo real.

2º  Sofware servidor: tem o objetivo de distribuir o  streaming de vídeo 

para vários usuários simultaneamente. É fortemente aconselhável que o software 

servidor seja executado em um computador com uma excelente conexão com a 

Internet  pois  quanto  maior  o  número  de  usuários  simultâneos,  maior  será  o 

consumo total de largura de banda do computador servidor.

3º  Player  Multimídia:  também  conhecido  como  reprodutor  multimídia. 

Tem a função de exibir o streaming multimídia no dispositivo do cliente, seja ele 

um computador desktop, um notebook, um smartphone, um tablet etc.

Figura 2: Arquitetura de streaming multimídia
Disponível em: <http://static.hsw.com.br/gif/streaming-video-audio-7.gif>

Inicialmente, o dispositivo cliente se conecta com o servidor de streaming. 

Logo após, este começa a enviar o arquivo de mídia para o dispositivo cliente 

que o armazenará temporariamente em uma área da memória, ou seja, um buffer. 
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Quando esse  buffer atingir um determinado nível na “linha do tempo” com uma 

pequena parte do arquivo de mídia, o dispositivo cliente começará a exibí-lo ao 

mesmo  tempo  que  continuará  o  download.  Então  o  dispositivo  cliente  ficará 

sincronizado com o servidor de  streaming até que o conteúdo do arquivo de 

mídia  seja  totalmente  descarregado.  Para  distribuir  um  vídeo  por  streaming, 

precisaremos saber as seguintes informações:

1º Se o vídeo será ao vivo ou sobre demanda: caso a transmissão seja 

ao  vivo,  a  organização  precisará  de  uma  infraestrutura  computacional  para 

comprimir, codificar e enviar o fluxo de dados em tempo real para os clientes via  

Internet.

2º Se o vídeo será redistribuido ponto a ponto ou múltiponto: em um 

fluxo de dados ponto a ponto, cada usuário conectado ao servidor de streaming 

terá seu próprio fluxo. Já em um fluxo de dados multiponto, um fluxo de dados 

segue  para  um  roteador  que  o  copiará  e  enviará  o  vídeo  para  os  vários 

dispositivos conectados ao servidor de streaming.

Figura 3: Como funciona o streaming de áudio e vídeo
Disponível em: <http://static.hsw.com.br/gif/streaming-video-audio-9.gif>
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Caso  não  utilizássemos  a  tecnologia  de  streaming,  teríamos  que, 

primeiramente, efetuar o download integral do arquivo para posteriormente exibi-

lo em nosso dispositivo. Por exemplo, caso um usuário queira ouvir uma música 

em formato MP3,  Tanenbaum explica: “O único problema dessa abordagem é 

que a canção inteira tem de ser transmitida pela rede antes que a música possa 

começar.  Se a canção tiver 4 MB e o modem for de 56 Kb/s,  o usuário será  

presenteado com quase 10 minutos de silêncio enquanto a canção está sendo 

baixada.”

4  SOFTWARES CLIENTES DE STREAMING

Existem vários softwares clientes (conhecidos como players multimídia) 

que suportam a tecnologia de streaming. Eles são necesários para decodificar o 

fluxo de dados vindo do servidor streaming via Internet e, logo após, reproduzí-los 

para o usuário.  A maioria deles instala um  plugin para o  browser.  Portanto, o 

usuário poderá assistir a um stream de vídeo diretamente no navegador. Segue 

abaixo alguns clientes multimídia:

4.1  VLC MEDIA PLAYER

É um player multimídia de código fonte aberto regido pela Licença Pública 

Geral  GNU GPL. Possui compatibilidade para os principais formatos de áudio e 

vídeo  como,  por  exemplo  o  formato  FLV do  software  Adobe  Flash.  Além  de 

suportar DVDs e os protocolos de transmissão de streaming, o VLC Media Player 

suporta, inclusive, a reprodução de discos Blu-ray e formato WebM.
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Figura 4: Software VLC Media Player.

4.2  QUICK TIME PLAYER

É  um  player  multimídia  não-livre  desenvolvido  pela  Apple.  Foi 

disponibilizado nativamente para as plataformas MAC e PC. Os streams de vídeo 

do tipo Quick Time disponíveis na Internet estão no formato MOV.

Figura 5: Interface do Quick Time Player.
Disponível em: <http://www.baixaki.com.br/imagens/internas/quickTime2J.jpg>
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4.3  REAL PLAYER

É um player multimídia não-livre desenvolvido pela Real Networks. É um 

dos  players mais  antigos  e  utilizados.  Atualmente,  está  disponível  para  os 

sistemas operacionais GNU Linux, Microsoft Windows e Apple MAC OS X.  Em 

sua  versão  16,  o  usuário  tem  o  recurso  de  efetuar  o  download de  vídeos 

hospedados nos servidores do Youtube. Os streams de vídeo do tipo Real Player 

disponíveis na Internet estão no formato RM.

Figura 6: Interface do Real Player.
Disponível em: <http://ibxk.com.br/61814/98170.jpg>

4.4  WINDOWS MEDIA PLAYER

É um  player multimídia  não-livre desenvolvido pela Microsoft  e já  está 

instalado por padrão no sistema operacional Microsoft Windows 7 Ultimate. Os 

streams de vídeo do tipo Windows Media Player disponíveis na Internet estão nos 

formatos WMA, WMV ou ASF.
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Figura 7: Interface do Windows Media Player.
Disponível em: <http://2.bp.blogspot.com/ -EFFqUWV1Phc/UCZjUJZ6w3I/ 

AAAAAAAAFm4/snLxfVTqN1s/s1600/2.jpg>

5  SOFTWARES SERVIDORES DE STREAMING

Existem  softwares  servidores  desenvolvidos  especificamente  para 

transmitir streaming de áudio e vídeo via Internet. Porém, em alguns projetos, não 

será necessário utilizá-los, bastando compartilhar o arquivo de áudio ou vídeo 

diretamente  no servidor  web  através  de um  link no  sítio  da  organização.  Em 

outros muitos projetos como, por exemplo, uma rádio on-line ou uma transmissão 

de um evento ao vivo, será necessário instalar e configurar um software servidor 

de streaming para gerenciar a a transmissão e as conexões vindas dos clientes.

Um  software  servidor  de  streaming é  responsável  por  compartilhar  e 

transferir o conteúdo de fluxo de dados a cada cliente que fizer uma requisição a 

este servidor. A largura de banda total deste servidor deverá ser suficiente para 

aceitar as requisições dos clientes, todas simultaneamente.

Segue abaixo  dois softwares considerados servidores de  streaming. O 

primeiro é um software livre e o segundo não-livre:
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5.1  ICECAST

É um servidor de  streaming de código fonte aberto regido pela Licença 

Pública Geral GNU GPL e mantido pela organização sem fins lucrativos Xiph.Org. 

Segundo  o  site  oficial  do  projeto,  o  Icecast  é  uma  coleção  de  programas  e 

bibliotecas para streaming de áudio na Internet ou mesmo em uma rede local. Ele 

também suporta streaming de vídeo quando combinado com um codec de vídeo 

como, por exemplo, o Theora. Os sistemas operacionais que suportam o Icecast 

são:  GNU Linux,  Microsoft  Windows,  Apple  MAC OS X e  os  BSD como,  por 

exemplo, o FreeBSD.

Figura 8: Página de administração do Icecast.
Disponível em: <http://streambox.org/elc/receive/images/icecast2status.gif>

5.2  WINDOWS MEDIA SERVICES

É um servidor  de  streming de código fonte fechado desenvolvido pela 
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Microsoft.  Assim como o software Icecast,  o  Windows Media Services suporta 

tanto a transmissão de áudio quanto a transmissão de áudio e vídeo ao vivo ou 

gravado.

“Um sistema de mídia de streaming baseado em Tecnologias Windows Media 
consiste  tipicamente  em  um  computador  com  o  Codificador  do  Windows 
Media  em  execução,  um  servidor  com  o  Windows  Media  Services  em 
execução e vários computadores clientes com o Windows Media Player em 
execução. O codificador converte conteúdo de áudio e vídeo, ao vivo ou pré-
gravado, no Windows Media Format. O servidor do Windows Media distribui o 
conteúdo  por  uma  rede  ou  pela  Internet.  Os  Players  então  recebem  o 
conteúdo.” 
Disponível  em: <http://technet.microsoft.com/pt-br/library/cc770711%28v=ws.10   %29   
.aspx>

Figura 9: Tela de gerenciamento do Windows Media Services.
Disponível em: <http://winsupersite.com/site-files/winsupersite.com/files/archive/ 

winsupersite.com/content/content/127485/reviews/wms9_04.gif>
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6.  APLICAÇÕES MULTIMÍDIA

As aplicações multimídia também são chamadas de aplicações de mídia 

de taxa constante. Elas tem a característica de transmitir conteúdo multimídia via 

Internet ou uma rede local, isto é,  áudio e vídeo via tecnologia de  streaming. 

Como exemplo dessas aplicações estão as videoconferências em tempo real, 

jogos on-line e telefonia via Internet (voz sobre o protocolo Internet, VoIP). A cada 

ano, novas aplicações multimidia surgem na área de tecnologia da informação 

pois  os  usuários  estão  cada  vez  mais  usufruindo  da  Internet  como forma de 

diversão e comunicação em tempo real. À medida que as empresas provedoras 

de acesso à Internet ofereçam uma conexão ao usuário cada vez mais rápida e 

com preços acessíveis, o mercado para essas aplicações ficará cada vez maior e 

atrativo.

Em termos dos requisitos de infraestrutura, as aplicações multimídia são 

sensíveis ao atraso de informações, entretanto podem tolerar perdas de dados 

ocasionais devido à algum problema ou instabilidade na conexão. Na primeira 

situação, caso uma determinada aplicação de streaming tenha atrasos de pacotes 

na ordem de algumas centenas de milissegundos, provavelmente esses dados 

não terão utilidade quando chegarem ao dispositivo do usuário. Já na segunda 

situação, a maioria das aplicações de  streaming aceitam perdas ocasionais de 

pacotes,  causando  assim  pequenas  interrupções  no  recebimento  do  fluxo  de 

dados. Porém, o software  reprodutor multimídia poderá ocultar essas perdas 

ocasionais a ponto de não prejudicar a qualidade do fluxo multimídia.

Segue abaixo três classes de aplicações multimídia:

6.1 ÁUDIO E VÍDEO DE FLUXO CONTÍNUO ARMAZENADO 

Nesta classe de aplicações multimídia, o reprodutor multimídia faz uma 

requisição, sob demanda, de um arquivo de áudio ou áudio e vídeo que esteja 

compacto e armazenado em um servidor de streaming. Por exemplo, arquivos de 
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vídeo armazenados podem conter shows, eventos, palestras, documentários etc.

As características principais desta classe de streaming são:

• A mídia é armazenada: isto é, um arquivo de áudio ou áudio e vídeo 

foi  gravado e armazenado em um servidor de  streaming.  Com isso, quando o 

usuário estiver ouvindo ou assistindo o conteúdo deste arquivo, ele poderá pausá-

lo, retrocede-lo ou avança-lo quando desejar. O  tempo de resposta aceitável 

para realizar essas solicitações deverá ser de 1 a 10 segundos.

• O fluxo é contínuo: o  player multimídia inicia a reprodução do áudio 

ou áudio e vídeo alguns segundos após começar a receber o arquivo do servidor 

de streaming. Então ele reproduzirá essa parte do arquivo ao mesmo tempo que 

receberá  partes posteriores dele à medida que forem chegando ao dispositivo 

do usuário. Isso evita ter de descarregar o arquivo inteiro antes de começar a 

reproduzí-lo.

• A reprodução é contínua: os fluxos de dados devem ser recebidos do 

servidor de streaming a tempo de serem reproduzidos no dispositivo do usuário.

6.2 ÁUDIO E VÍDEO DE FLUXO CONTINUO AO VIVO 

Esta  classe  de  aplicações  multimídia  é  semelhante  à  forma  de 

transmissão do rádio ou televisão na qual conhecemos, entretanto, ela utiliza a 

Internet para enviar o fluxo de dados ao vivo da estação de rádio ou da emissora 

de televisão para o dispositivo do usuário. A principal característica desta classe 

de  streaming é que o áudio ou áudio/vídeo  ao vivo não é armazenado em um 

servidor  de  streaming,  ou  seja,  o  usuário  não  poderá  adiantar  o  conteúdo 

multimídia que estiver assistindo ao vivo. São tolerados atrasos de até dezenas 

de segundos.
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 6.3 ÁUDIO E VÍDEO INTERATIVOS EM TEMPO REAL

Esta classe de aplicações multimídia  permite  que os usuários  utilizem 

áudio ou áudio/vídeo para comunicarem em tempo real utilizando a infraestrutura 

da Internet.

O  áudio  em  tempo  real via  Internet  é  conhecido  como  telefone  via 

Internet.  Uma de suas principais  vantagens é  o  baixo  custo  das ligações em 

comparação  ao  sistema  de  telefonia  convencional  no  qual  conhecemos  e 

utilizamos desde a década de 90. São aceitáveis níveis de atrasos entre 150 e 

400 milissegundos.

Já  o  vídeo  em  tempo  real via  Internet  é  conhecido  como 

videoconferência onde dois  ou mais usuários poderão se comunicar utilizando 

recursos de áudio e vídeo. São aceitáveis níveis de atrasos menores que algumas 

centenas  de  milissegundos.  Um  dos  softwares  mais  utilizados  para  áudio  ou 

áudio/vídeo em tempo real  na Internet  é  o  Skype,  aplicativo  não-livre que foi 

recentemente adquirido pela Microsoft.

Figura 10: Software Skype rodando no sistema operacional GNU Linux.
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7  PROTOCOLOS DE STREAMING

Os protocolos de streaming são responsáveis por especificar como o fluxo 

de dados multimídia é transferido de uma extremidade à outra de uma conexão, 

ou seja, de um dispositivo a outro(s).

7.1  RTP

O Protocolo de Transporte em Tempo Real (Real time Transport Protocol) 

é  utilizado  em  aplicações  multimídia  de  tempo  real  como,  por  exemplo,  a 

transferência de streaming de áudio via voz sobre o protocolo Internet (VoIP). De 

acordo  com  KUROSE,  “Antes  de  ser  enviado  para  a  rede,  o  arquivo  de 

áudio/vídeo é segmentado e os segmentos são encapsulados com cabeçalhos 

especiais para tráfego de áudio e vídeo. O RTP é um padrão de domínio público 

para o encapsulamento desses segmentos. Tão logo o arquivo solicitado comece 

a chegar, o cliente começa a reproduzi-lo dentro de alguns segundos.”

Ele  está  especificado  na  RFC  3.550  e  tem  o  objetivo  de  realizar  a 

fragmentação do  fluxo  de  dados  de  áudio,  adicionando  a  cada  fragmento 

informações de sequência e de tempo de entrega. Entretanto, o controle do fluxo 

de dados é realizado pelo protocolo RTCP.

Como o RTP é um protocolo sem conexão, isto é, ele utiliza o UDP como 

protocolo  de  transporte  e  não  oferece  qualquer  garantia  de  que  os  pacotes 

chegarão na outra extremidade da conexão.

7.2  RTCP

O  Protocolo  de  Controle de  Transporte  em  Tempo  Real  (Real  Time 

Control  Protocol),  assim como o protocolo  RTP,  também está especificado na 
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RFC 3.550 e trabalham juntos, isto é, enquanto o protocolo RTP realiza a entrega 

do fluxo de dados, o protocolo RTCP realiza o controle da transmissão em tempo 

real dos  pacotes de controle a todos os participantes de uma conexão. Desta 

maneira,  os dados estatísticos contidos nestes  pacotes poderão ser  utilizados 

para diagnosticar a qualidade da conexão e, ainda, alterar a taxa de transmissão 

dos pacotes RTP.

O RTCP, assim como o RTP, é um protocolo  sem conexão, isto é, ele 

utiliza o  UDP como protocolo de transporte e não oferece qualquer garantia de 

que os pacotes chegarão na outra extremidade da conexão.

7.3  RTSP

O Protocolo de Fluxo de Dados em Tempo Real (Real Time Streaming 

Protocol)  é responsável por oferecer ao usuário o controle da  reprodução do 

streaming à medida que ele comece a chegar no dispositivo cliente. O controle 

da reprodução do fluxo de dados se dá pela interação com o usuário, isto é, ele 

poderá  avançar,  atrasar  ou  pausar  a  reprodução  de  um  vídeo  a  qualquer 

momento  como  se  estivesse  assistindo  um  filme  através  de  um aparelho  de 

reprodutor  de  DVDs.  Os  dispositivos  clientes  enviam  pacotes  RTCP 

periodicamente para que o servidor de  streaming saiba a qualidade do fluxo de 

dados que transmite.  Portanto,  caso necessário,  o  servidor  poderá  diminuir  a 

qualidade do fluxo de dados. O protocolo RTSP está especificado na RFC 2.326.

Diferentemente dos protocolos RTP e RTCP, o RTSP suporta o protocolo 

TCP ou o protocolo UDP para duas funções:  controlar  a  reprodução do fluxo 

contínuo e para enviar mensagens RTSP através da porta 544. Mas como saber 

se estamos utilizando o protocolo RTSP e não o protocolo HTTP? Basta perceber 

se a URL do vídeo ou do áudio começa com “rtsp://”. Por exemplo: 

   rtsp://streaming.organizacao.com.br/seminarios/abril2013

ao invés de:

   http://www.organizacao.com.br/seminarios/abril2013
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7.4 MMS

A Microsoft desenvolveu seus próprios protocolos para streaming no final 

da década de 1990. Assim, surgiu o  Serviço de Mídias Microsoft (Microsoft Media 

Service - MMS) que é um protocolo que integra a maioria das características dos 

protocolos abertos RTP,  RTCP e  RTSP.  É utilizado para transferência de dados 

de forma unicast, isto é, é uma conexão de um servidor de streaming para cada 

cliente que solicita um fluxo de dados a ele. 

Segundo  a  Microsoft  (Distribuindo  conteúdo  como  um  fluxo  de 

unicast), “O streaming de unicast oferece os benefícios de interatividade entre o 

player e o servidor, configuração mais fácil e capacidade de transmissão em taxas 

de bits múltiplas. No entanto o número de usuários que podem receber fluxos de 

unicast é limitado pela taxa de bits do conteúdo e pela velocidade da rede do 

servidor.” Para exemplificar, veja a figura 11:

Figura 11: Topologia exibindo a utilização de streaming via unicast.
Disponível em: <http://i.technet.microsoft.com/dynimg/IC232375.gif>

7.5 MPEG-DASH (HTTP STREAMING)

O grupo de especialistas em padrões multimídia (Moving Picture Expert  

group – MPEG) é responsável pelo desenvolvimento e crescimento dos padrões 

para vídeos MPEG-2 e MPEG-4 e, atualmente, criou o padrão MPEG-DASH (ou 

também conhecido como HTTP Streaming) com o objetivo de transmitir conteúdo 

multimídia através da Internet utilizando o protocolo HTTP de forma adaptada.
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Usualmente  os  serviços  de  streaming utilizam  protocolos  de  fluxo  de 

dados como o  RTSP,  RTP e  RTCP.  Uma de suas principais  características  é 

manter  sessões para  transferência  de  dados.  Porém,  atualmente,  eles  vem 

sendo substituídos pela tecnologia HTTP Streaming que utiliza o já consolidado 

protocolo HTTP e aproveita toda a infraestrutura da Internet como as redes de 

disponibilização de conteúdo (CDNs), caches, proxies, tradução de endereços de 

rede (NAT) e firewalls para prover conteúdo multimídia.

O fluxo de dados multimidia sobre HTTP ocorria como um download, isto 

é,  a  cópia  de  um  arquivo  do  dispositivo  servidor  para  o  dispositivo  cliente. 

Entretanto, esse método se mostrou inapropriado para o a transmissão de dados 

multimídia sob demanda pois o usuário deveria aguardar, por exemplo, o término 

da cópia do vídeo para assisti-lo.  Assim, o protocolo HTTP foi  adaptado para 

suportar downloads automaticamente onde o usuário poderá assistir  um vídeo 

enquanto ele está sendo transmitido.

Diante  deste  novo  cenário,  empresas  como Apple,  Microsoft  e  Adobe 

Systems desenvolveram suas próprias  plataformas não-livres de  streaming de 

fluxo de dados sob o HTTP modificado. Por exemplo, a Apple criou o HTTP Live 

Streaming e  a  Microsoft  o  Smooth  Streaming.  Em  2009,  o  grupo  de 

especialistas  em  padrões  multimídia  (Moving  Picture  Expert  group  –  MPEG) 

desenvolveam uma plataforma livre chamada  Streaming Dinâmico Adaptativo 

sobre HTTP (DASH).

"DASH é  um modelo  de  streaming  de  mídia  para  provimento  de 
conteúdo  multimídia  no  qual  o  controle  reside  exclusivamente  no 
cliente. Assim, clientes podem usar o protocolo HTTP para requerer 
dados de servidores desprovidos de qualquer capacidade específica 
a DASH. Portanto, o padrão DASH enfoca apenas os formatos para 
a Descrição de Apresentação de Mídia - MPD (XML) e os Segmentos 
do  conteúdo  (binário).  A MPD declara  identificadores  de  recursos 
para  os  Segmentos,  que  podem  estar  codificados  em  múltiplas 
versões,  e  os  contextualiza  dentro  da  apresentação  de  mídia;  os 
identificadores são URLs HTTP, que podem ser combinadas com um 
período dos bytes do stream. A definição de formatos de Segmentos 
permite  mapeá-los  ao  MPD  e  estipular  dados  essenciais  (como 
temporizadores) para o suporte a formatos não previstos no padrão 
original (por exemplo, WebM)."  Estêvão Chaves Monteiro
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Os principais benefícios desse protocolo são:

• É implementado via protocolo HTTP adaptado e, consequentemente, 

utiliza várias tecnologias disponíveis pela infraestrutura da Internet;

• Oferece suporte para apliações on-demand ao vivo ou não, isto é, sob 

a demanda/solicitação do usuário;

• O usuário  poderá selecionar  um determinado idioma em tempo real 

para  o  áudio  do  conteúdo  multimídia  que  ele  estiver  assindo.  Esse  recurso 

também é válido para escolher uma legenda de outro idioma em tempo real, bem 

como  alterar  o  ângulo  de  visão  das  câmeras  que  estiverem  disponíveis  no 

streaming;

• Empresas  poderão  oferecer  publicidade  através  da  inserção  de 

anúncios em determinada parte do fluxo de dados multimídia, seja ele ao vivo ou 

sob demanda.

7.6 MMTP

O  Protocolo  Multimídia  de  Transporte  Mutiplexado  (Multimedia 

Multiplexing Transport Protocol - MMTP) atua na camada de transporte do Modelo 

OSI e tem o objetivo de unir todos os canais de comunicação disponíveis para os 

dispositivos móveis e fornecer à aplicação um único canal virtual. As principais 

vantagens desse protocolo são: 

• Uma maior largura de banda para a aplicação. Com isso, trará mais 

qualidade ao fluxo de dados multimídia;

• Utilizará  o  canal  com menor  atraso  de  propagação  para  o  envio  e 
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recebimento de mensagens de controle. No início da comunicação, o protocolo 

MMTP descobre quais são canais de comunicação disponíveis e calcula o atraso 

de propagação e a taxa de pacotes de cada um;

• Com a utilização de vários  canais,  o  protocolo  é  menos sensível  à 

fluturação de banda de um único canal; 

• A retransmissão de pacotes perdidos pode ser utilizada sem afetar o 

fluxo  de  dados  devido  à  largura  de  banda  extra  de  um dos  múltiplos  canais 

disponíveis.

7.7 SCTP

O  Protocolo  de  Controle  de  Transmissão  de  Fluxo  (Stream  Control  

Transmission Protocol - SCTP) é considerado multi-homing, isto é, utiliza múltiplos 

caminhos/pontos de conexão à Internet com o objetivo de evitar uma parada na 

rede se uma das conexões falhar. Portanto, o protocolo SCTP estabelece vários 

fluxos de comunicação.

Assim como o protocolo TCP, o SCTP é orientado a conexão e suporta 

transmissão confiável  de  dados.  Com isso,  ele  detecta  quando os  dados são 

descartados, reordenados, duplicados ou corrompidos, retransmitindo-os quando 

necessário.

Ele utiliza utiliza o conceito de associação pois poderá estabelecer vários 

fluxos do tipo simplex. Para simular uma conexão TCP, basta criar um fluxo SCTP 

em cada direção da associação entre dois dispositivos.
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Figura 12: Funcionamento das conexões TCP e SCTP
Disponível em: <http://www.midiacom.uff.br/~debora/fsmm/trab-2006-

2/apres_streaming.pdf>

8.  CONCLUSÃO

A transmissão de conteúdo multimídia através da World Wide Web será 

cada  vez  mais  utilizada.  Acompanhamos,  frequentemente,  o  aumento  da 

velocidade das conexões à Internet em boa parte do território brasileiro.  Links 

com velocidades de 1 Mb/s, 10 Mb/s e até mesmo 25 Mb/s são comercializados 

por provedores de acesso à Internet tanto para empresas quanto para usuários 

residenciais com preços cada vez mais acessíveis.

Portanto, a tecnologia de streaming certamente terá um futuro promissor 

para as organizações que investirem no mercado de transmissão de mídia digital 

via Internet. Como exemplo, o site mais famoso de compartilhamento de vídeos 

Youtube  (adquirido  por  uma  das  empresas  “gigantes”  da  Internet  Google)  é 

utilizado por internautas de todo o planeta Terra. Um usuário poderá compartilhar 

ou  assistir  vídeos  utilizando  vários  aparelhos  eletrônicos  como  smartphones, 
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tablets, netbooks, notebooks e computadores desktop.
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