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Contexto

● Em 2014, vídeo constituiu 64,4% de todo o 
tráfego de Internet para consumidores.

● Tráfego de vídeo nos EUA em 2015: 37,1% 
Netflix, 17,9% Youtube, 3,1% Amazon Video.

● Youtube: 1 bilhão de usuários (1/3 da Internet), 
1/2 em dispositivos móveis, receita bruta U$ 17 
bilhões (trimestral)

● Netflix: 75 milhões de usuários, receita bruta 1,6 
bilhão (trimestral)



  



  

Oportunidades

Então, vídeo na Internet é popular e rentável.

Mas, quais as oportunidades de negócio para o 
Serpro?
● Comunicação do Governo com a Sociedade: 
portais

● Transparência: TV Senado, TV Câmara
● Educação: EAD



  

Oportunidades

● Ganhar clientes oferecendo maior eficiência na 
compressão do conteúdo:

● Menor custo de transmissão

● Menor custo de armazenamento

● Governança e segurança nacional sobre o conteúdo

● Alcançar dispositivos móveis

● Serviço em nuvem para armazenar e transmitir

● Como se fosse um “YouTube”, mas do governo



  

O que temos hoje no Serpro?

...e como melhorar?





  

video.serpro

● Repositório de vídeo na Intranet
● Uso exclusivamente interno no Serpro

● Plataforma MediaCore
● Reprodução por HTML5: Ogg, WebM, MP4

● Flash Player como fallback em caso de 
incompatibilidade



  

video.serpro

Apenas armazena e publica os arquivos enviados
● Não converte (nem critica) para formatos 
apropriados para a Web

● Não versiona para dispositivos móveis
● Não adapta a taxa de transmissão às flutuações 
da rede (crucial para serviços de Internet, mas 
não de Intranet)





  

TV Serpro

Player Cortado: applet Java
● Applets estão sendo descontinuados nos 
clientes Web (NPAPI)

● Risco de segurança
● Problemas de estabilidade
● A Web está migrando para padrões abertos de 
HTML5 Video e WebRTC, e em breve NetVC



  

TV Serpro
Formato Ogg: arquivo contendo vídeo em formato Theora e 
áudio em formato Vorbis

● Theora está 2 gerações de compressão atrasado

● Comparável a vídeo MPEG-4 (DivX, Xvid), da era DVD

● 1500 kbit/s estão sendo usados para resolução 560x315

● Vídeo H.264 ou VP8 só requer 700-900 kbit/s para a 
mesma qualidade

● Custos aumentados de transmissão e 
armazenamento

● Vorbis é um bom formato para áudio, mas foi suplantado 
por Opus



  

TV Serpro

Sítio público na Internet, mas com pouca 
compatibilidade
● Reprodução depende de Java, sem aproveitar 
reprodução embarcada (HTML5)

● Dispositivos móveis não suportam nativamente 
nem o reprodutor em Java nem o formato Ogg



  

Assiste



  

Assiste

● Player HTML5
● Formato Ogg, igual à TV Serpro (baixa 
compatibilidade e maiores custos)

● Sítio público na Internet
● Dispositivos móveis não suportam o formato 
Ogg



  

Como oferecer mais qualidade, 
aumentar o público-alvo, e 

reduzir os custos?





  

Compressão H.264

HDTV: 97% de compressão

Netflix HD: 99,3% de compressão

Youtube HD: 99,5% de compressão

Compara com Theora no Serpro: 97,6%
● Mas a qualidade não é tão boa quanto!







  

Compressão H.264

É o padrão industrial (ITU-T e ISO/IEC MPEG)
● Baseline Profile está embarcado em 
virtualmente todos os dispositivos

● High Profile é o padrão dos players HD
● Ainda mais eficiente do que Baseline

● É o formato com a mais ampla compatibilidade
● É o formato recomendado por W3C e IETF nos 
padrões HTML5 e WebRTC



  

Compressão H.264

● Decodificadores embarcados consomem menos 
bateria

● Alta qualidade reduz custos de transmissão e 
armazenamento



  

Compressão H.264

Concorrentes: VP8 e VP9 (WebM), da Google
● Formatos abertos e livres
● Compatíveis com HTML5
● Ainda baixo suporte em dispositivos e sistemas
● Risco de “patentes submarinas”

● Irrelevante no Brasil, mas limita o suporte



  

Compressão H.264

Software livre:
● Reprodução HTML5 suportada no Linux com 
Chrome e Firefox

● Cisco OpenH264
● Reprodução em hardware embarcado ubíquo 
em dispositivos móveis

● Reprodução nativa em sistemas Windows e Mac 
OS (codecs de software)



  

Compressão H.264

Software livre:

● Compressor x264

● Licença GPL
● Um dos melhores (se não O melhor) 
compressores de vídeo da sua geração

● Também um dos mais rápidos



  

Patentes do H.264

Padrões industriais geralmente incluem patentes
● Royalties devem ser pagos em certas 
jurisdições (EUA)

● A licença concede isenções por volume de 
transmissão e natureza do serviço

● Conteúdo disponibilizado gratuitamente é 
isento



  

Patentes do H.264

E no Brasil?
● Programas de computador não podem ser 
patenteados (INPI).

● “Nem passa por discussão hoje esse tipo de 
problema no INPI.” - Júlio Castelo Branco, 
diretor de patentes do INPI, 28/05/2012 
(http://gizmodo.uol.com.br/inpi-nao-dara-
patentes-para-software-diz-diretor-do-instituto/).



  

Patentes do H.264
“26/09/2012

Prezado,

O direito concedido pela patente é restrito ao país que a 
concedeu, ou seja, se a patente foi concedida somente 
por um país, o direito vale somente para este país. No 
caso em questão, se o software viola patentes 
estrangeiras mas a patente não foi também concedida 
no Brasil, o uso deste programa de computador, no 
Brasil, não configura violação à propriedade intelectual, 
não havendo a necessidade de pagamento de royalties 
pois, no Brasil, tal invenção estaria em domínio público.

Att. Victor Pimenta M. Mendes - INPI”



  

Patentes do H.264

Discussão detalhada em 
http://estevao.altervista.org/video/codecs-patentes.htm 

http://estevao.altervista.org/video/codecs-patentes.htm


  

Modernização audiovisual no 
Serpro – Etapa I

● Objetivos:
● Redução direta de custos de armazenamento 
e transmissão

● Segurança e estabilidade do cliente
● Substituição de Cortado e Flash por HTML5

● Flash continua como opção para (os poucos) 
clientes sem HTML5 ou H.264



  

Modernização audiovisual no 
Serpro – Etapa I

● Conversão automatizada do conteúdo para MP4 
(H.264 + AAC)

● Substituição ou modificação da plataforma 
MediaCore

● Conversão de conteúdo via plataforma 
FFmpeg (codificadores x264 e fdk-aac)



  

Controle de qualidade visual
Verificação após a compressão:
● Média de erro quadrático (PSNR)
● Similaridade estrutural (SSIM)
● Métrica que desenvolvi no mestrado: similari-
dade de gradientes deslocados (SG-Sim)

● Ferramenta que desenvolvi no mestrado: Video 
Quality Assessment in Java (jVQA)

● Código aberto, disponível no SourceForge
● Licença GPL



http://estevao.altervista.org/video/codecs.htm


  

Imagens estáticas

● As tecnologias de compressão de vídeo também 
se aplicam

● JPEG está obsoleto há décadas, mas é trivial e 
ubíquo

● WebP:
● Imagem comprimida em formato VP8 em 
arquivo RIFF

● Não “pegou” e não foi atualizado para VP9



  

Imagens estáticas

● BPG (Better Portable Graphics):

● Imagem comprimida em formato H.265 (sim, melhor 
que H.264!) em arquivo RIFF

● Decodificador universal em JavaScript

● Também há decodificador nativo para Android

● Permite reduzir o consumo de banda nos portais de 
Internet



  

BPG x JPEG

BPG 60x80: 517 bytes  JPEG 60x80: 966 bytes



  

Modernização audiovisual no 
Serpro – Etapa II

● Objetivos:
● Redução de custos de  transmissão
● Maior qualidade de experiência (QoE)



  

Modernização audiovisual no 
Serpro – Etapa II

● Streaming adaptativo dinâmico sobre HTTP
(ISO-MPEG-DASH)

● Cada vídeo tem múltiplas versões, variando as 
resoluções e taxas de dados

● Evita interrupções (QoE), adaptando a reprodução à 
qualidade da conexão e à resolução do dispositivo

● Evita transmissão de volume desnecessário de 
dados

● Tecnologia usada por YouTube, Netflix, Amazon 
Video



  

DASH
1) O conteúdo é dividido em segmentos de tamanho fixo 
(2-5 segundos)

2) Cada segmento é comprimido para várias versões por 
resolução e taxa de dados

3) Cada segmento recebe um endereço HTTP-URL

4) O cliente (aplicação ou JavaScript) decide qual 
segmento baixar

    - Calcula a qualidade da conexão

    - Limita a resolução de acordo com a tela

5) O cliente reproduz os segmentos como fluxo contínuo









  

DASH-AVC/264

Padrão de interoperabilidade:
● Segmentos: ISO base media file format / MP4
● Vídeo: H.264/AVC High Profile @ Level 3.1

● DASH264 SD: H.264/AVC Main profile @ Level 3.0

● Áudio: HE-AACv2
● Legendas: SMPTE Timed Text



http://dashif.org/reference/players/javascript/1.4.0/samples/dash-if-reference-player/
http://dashif.org/reference/players/javascript/1.4.0/samples/dash-if-reference-player/


http://shaka-player-demo.appspot.com/demo/


  

E o futuro?
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