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RESUMO 
No atual cenário de vídeo IP se destaca a falta de mecanismos que registrem dois parâmetros técnicos que 

influenciam a cadeia comercial que sustenta todo este ecossistema relativo à Internet, são eles: disponibilidade 

e audiência. E o expressivo crescimento deste tipo de transmissão, rivaliza-a continuamente com a TV. Sendo 

assim, e com o objetivo de metrificar esse novo meio de oferecimento de audiovisual, este trabalho desenvolveu 

metodologias para adquirir tais informações nesta ponta do consumidor e para comparar a viabilidade da 

transição de broadcast tradicional de TV por Stream IP. E, isto foi realizado através de um comparativo técnico-

matemático e da construção de dois softwares cada qual com uma finalidade, com suas respectivas análises de 

requisitos, bem como o método de como interpretar os resultados e inferir como estes parâmetros se relacionam. 

Um foi concebido para aferir a disponibilidade de quaisquer conexões IP sendo uma aplicação passível de ser 

utilizada em diversas plataformas de navegadores, denominados Browsers. E, o outro, implementado como 

extensão para um dos Browsers mais utilizados, o Google Chrome, para capturar a audiência de vídeos da 

Internet no maior fornecedor de vídeos existente hoje, o YouTube do Google. Neste trabalho, a extração de 

considerações ao redor da Qualidade de Serviço, QoS, é proposta a ser interpretada como medida da Qualidade 

da Experiência, QoE a partir dos diversos tempos e interações totais de um vídeo. Para tanto, dado que o 

conceito de qualidade se traduz em uma subjetividade particular de cada usuário e suas expectativas 

individuais, a medida do tempo se mostra como uma eficaz valoração. Tal eficácia é justificada através do 

princípio da consolidada medida de audiência da difusão de TV há décadas. Isto é, a construção de algo análogo 

ao ‘People’s meter’ similarmente ao ‘Television Rating Points’, TRP, executando a captura de informações 

que tragam assertividade para todas as partes interessadas neste novo método de entrega. Propiciando, desse 

modo, a aferição com este mesmo nível confiabilidade para o usuário, o produtor de conteúdo, o anunciante, o 

detentor da plataforma, o proprietário da rede de entrega de conteúdo (CDN) e o provedor de acesso à internet 

(ISP). 

Termos de Indexação: IP Stream, TV Broadcast, Audiência, Disponibilidade de Conexão, Qualidade de 

Serviço (QoS), Qualidade da Experiência (QoE), Desenvolvimento de Software. 
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ABSTRACT 
In the current IP video scenario, the lack of mechanisms that record two technical parameters that influence 

the commercial chain that sustains this ecosystem related to the Internet, are: availability and audience. And 

the expressive growth of this type of transmission, continually rivals it with TV. Thus, with the objective of 

measuring this new medium of audiovisual offer, this work has developed methodologies to acquire such 

information at this consumer's point and to compare the viability of transitioning from traditional TV to IP 

Stream. And, this was accomplished through a technical-mathematical comparison and by the construction of 

two softwares each with a purpose, with their respective requirements analysis, as well as the method of how 

to interpret the results and infer how these parameters are related. One was programmed to verify the 

availability of any IP connections through an application that can be used on any browser platform. And the 

other, implemented as an extension to one of the most used browsers, Google Chrome, to capture the audience 

of Internet videos on the leading supplier of videos exists today, Google's YouTube. In this work, the 

abstractions of considerations around the Quality of Service (QoS) concept, is proposed to be interpreted as a 

measure of Quality of Experience (QoE) assimilated from the quantities of times and interactions with a video. 

This justification is founded on the concept that quality translates into a particular subjectivity for each user 

and their individual expectations, so a measure of time is shown to be an effective valuation. Such effectiveness 

is justified by a principle consolidated within TV broadcast for decades, audience measurement. That is, 

building something analogous to the People's meter, similar to the Television Rating Points, TRP, running to 

capture information that brings assertiveness to all stakeholders in this new delivery method. In this way, we 

can measure the reliability of the content for the Customer, the Content Producer, the Advertiser, the Platform 

holder, the Content Delivery Network owner (CDN) and the Internet Service Provider (ISP)). 

Index Terms: IP Stream, Audience, Connection Availability, Quality of Service (QoS), Quality of Experience 

(QoE), Software Development. 
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1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo discute-se a problematização da pesquisa, bem como as motivações e a 

divisão da tese.  

1.1. Contextualização do Problema 

No contexto atual de transmissão de conteúdo audiovisual, as chamadas novas mídias 

conquistaram um espaço considerável, ao ponto de serem rotineiramente rivalizadas com a 

difusão tradicional de sinal de Televisão, ou TV Broadcast. Sendo que, em determinadas 

análises estatísticas, aponta-se que a transmissão de Televisão tradicional através de 

tecnologia de rádio, cabo e satélite está perdendo espaço continuamente, para o conteúdo de 

mídia entregue através da internet. Com isto, esboça-se um cenário no qual cada vez mais 

conteúdos são ofertados sob demanda ao usuário. Desse modo, tem-se um consumidor que 

espera receber áudio e vídeo quando e onde desejar (Edwards, 2013; Ellacott, 2014; Frost, 

2014). Todavia, a referência de qualidade para entrega desses dados que compõem o fluxo 

que formam o audiovisual foi estabelecido pela TV e essa é a expectativa do usuário 

(Oliveira et al, 2015 A; McMillan, 2013). Isto é, espera-se que uma rede baseada no 

Protocolo de Internet (IP), de comutação de pacotes, comporte-se, no sentido de qualidade 

da comunicação, como uma rede comutação de circuitos (Katel, 2014; Octoshape & T-

Mobile, 2014; Chaves de Oliveira et al, 2016 A, Chaves de Oliveira et al, 2016, Kaduoka et 

al, 2016 , Oliveira et al, 2015 B). Desse modo, vê-se uma crescente necessidade de comparar 

e garantir as assertividades constituídas e consolidadas na TV Broadcast para o fluxo de 

vídeo via IP, ou IP Stream (Oliveira et al, 2015 B).  

Neste sentido, faz-se necessário ressaltar que esta nova sistemática de comunicação 

não oferece garantia alguma de qualidade por padrão, sendo um serviço categorizado como 

de ‘melhor esforço’, ou Best-Effort (Tanenbaum & Wetherall, 2010). Isto significa que  não 

existe um padrão de entrega de determinada quantidade de bits por intervalo de tempo. Ou 

seja, o fluxo de vídeo é variável dependendo do tráfego e a competição pelo canal não é 

controlada, uma vez que a pilha de protocolo IP, concebida para interligar sistemas de 

telecomunicações de maneira simples e eficaz, controla somente as camadas mais altas. E, a 

camada que dita este funcionamento é a mais alta, que lida diretamente com a interface 

exposta para o usuário, a camada de aplicação (Tanenbaum & Wetherall, 2010; Ross and 

Kurose, 2013), no nível de localização da ponta física da rede e ponta lógica de software, 

ambas no consumidor. Ou seja, na máquina do usuário e no nível desta camada de aplicação, 
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onde o consumidor assume um papel de protagonista na escolha de conteúdo de vídeo que é 

entregue a ele (Tanenbaum & Wetherall, 2010; Ross and Kurose, 2013). Consequentemente, 

toda a percepção de qualidade está nesta ponta e monitorá-la ganha relevância para proteger 

os interessados envolvidos na cadeia comercial deste novo ecossistema.  

1.2. Justificativa para o desenvolvimento do trabalho 

Ponderando o crescimento do modelo do vídeo sob demanda, a busca por mecanismos 

que tragam segurança para a cadeia comercial que o sustenta se torna uma necessidade 

crescente. Com isto, assegurar qualidade em um serviço que não é orientado à conexão como 

é a TV tradicional exige monitoração e avaliação constante e contínua. Tal metrificação da 

transmissão deve ocorrer na ponta do usuário, tanto por questões técnicas quanto por 

questões de risco moral, a fim de evitar que um ente fique a cargo de fiscalizar a si próprio. 

Considerando-se essas questões, há de se analisar a cadeia inteira de negócios envolvida 

no chamado Broadband Stream, i.e., IP Stream via banda larga, relacionando a parte 

tecnológica com a comercial. Isto é, listar todos os participantes que estão correndo riscos 

para seus interesses, em relação à disponibilidade e qualidade do Stream. Como exemplo, e 

este é um dos focos deste trabalho por ser o maior provedor de vídeos sob demanda, avalie-

se o funcionamento comercial do YouTube atualmente. Este consegue que indústrias inteiras 

mantenham e lancem conteúdo continuamente por sua plataforma, sejam eles artistas 

musicais com clipes, gravadoras, comediantes, professores, vloggers (produtores 

independentes), redes de TV, etc. E remunera quem coloca esses vídeos por quantidade de 

visualizações. Dessa forma, detém o fornecimento de conteúdo em seu site ao invés desses 

produtores de conteúdo buscarem concorrentes como o Vimeo ou Dailymotion. Este recurso 

que financia este modelo de negócio advém de anúncios colocados antes e durante o vídeo 

ou ainda, lateralmente na mesma tela. E este anúncio é contabilizado a ser pago por meio da 

contagem dessas visualizações, ou cliques. Vale lembrar que o marketing dos anúncios é 

feito através de relacionamentos estatísticos de inteligência artificial com dados obtidos ao 

longo do tempo, por perfil do usuário. (Statista, 2015 A; Statista, 2016)  

Com isto em mente e sabendo-se que o provedor da plataforma não possui um controle 

stream a stream do que e como os usuários recebem ou não recebem o conteúdo demandado, 

as vulnerabilidades são evidenciadas. E são riscos que atingem a questão da gestão do 

negócio e movimentações comerciais exigem garantias que devem perpassar as limitações 
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da sistemática IP. Ou seja, prover determinado nível de segurança para o produtor de 

conteúdo, para o anunciante e para o usuário é relevante. Dados sobre a qualidade e 

disponibilidade de um conteúdo ditam se tais serviços atendem ou se estão aquém ou ainda 

se ferem os interesses de negócio. Assim sendo, é imperativo notar que, de forma objetiva, 

o que se possui consolidado para ser ofertado de informações capturadas do IP Stream é a 

contagem de cliques dado que informações adicionais só poderiam ser observadas na ponta 

pelos provedores das redes de entrega de conteúdo (Content Delivery Network, CDNs), por 

exemplo: Akamai, Edge, etc.; pelos provedores de acesso à internet (Internet Service 

Providers, ISPs), por exemplo: Comcast, AT&T, Time Warner Cable e pelos detentores das 

plataformas web nas quais os conteúdos são acessados pelos usuários, por exemplo: 

Youtube, Vimeo, Dailymotion. 

Nesse momento emerge um importante ponto, o do risco moral, observado pela dinâmica 

de cada ente ligado técnica e diretamente com a entrega ser obrigado a fiscalizar a si próprio. 

Suponha-se que existam as seguintes situações:  

- um problema com a transmissão em que a responsabilidade é do CDN pelo pequeno 

número de servidores na última milha ou por excesso de acesso consumindo banda adquirida 

aquém da necessidade;  

- o ISP possui um problema de não ter vazão disponível suficiente para atender o 

fornecedor de conteúdo ou atender o CDN para sustentar a conexão em um determinado 

ramo de sua rede por ter vendido mais do que existe de banda física (overbooking) ou por 

uma dificuldade técnica de um equipamento quebrado ou um cabo ou canal rompido;  

- o fornecedor de conteúdo apresenta uma falha de software em enviar anúncios para o 

CDN; 

- o detentor da plataforma incorre em erros de software impossibilitando a visualização;  

Em todas essas situações coloca-se que um ente deveria informar ao seu cliente que está 

com problemas parciais ou totais e sofrer penalidades. Logo, sua motivação em investir em 

auto monitoração sempre esbarra em algo potencialmente prejudicial para seu negócio.  

Dessa forma, advém o notável risco envolvido para a indústria IP Stream que quase não 

existe para a de TV Broadcast. Isto, pois na TV tradicional dificilmente um problema passará 
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despercebido, tanto por razões técnicas de medir como a relação-sinal-ruído (SNR) ou 

potência (dBm, decibel miliwatt) de sinal recebido quanto por questões comerciais 

relacionadas à audiência. Explica-se: a audiência de televisão é medida por amostragem com 

aparelhos instalados nos televisores dos usuários e isto fornece subsídios para um canal de 

TV na composição seu preço para anúncios. Além disso, na difusão de TV, um problema de 

transmissão geralmente afeta muitos usuários ou, muitas vezes, a totalidade deles. Logo, o 

anunciante tem como saber facilmente se seu anúncio foi entregue com sucesso sem 

depender que o seu contratado o informe. Para o web stream isto é incerto, uma vez que um 

usuário que está ao lado de um servidor CDN pode receber um serviço adequado e, seu 

vizinho na mesma cidade, porém longe de um servidor CDN ou com um servidor ocupado 

demais, pode ter o mesmo conteúdo indisponível para ele. Ou seja, o ISP, o fornecedor de 

conteúdo, a CDN e o detentor da plataforma acabam por divulgar ou até mesmo saber que 

estão ‘fora do ar’ apenas quando o problema é de proporções consideráveis. Todavia, não se 

divulga de forma clara os problemas efêmeros e inerentes à tecnologia IP. E, como não 

medem o que está sendo entregue, são blindados por meio disto. Isso, pois para ter 

conhecimento do que ocorre na ponta do usuário, teriam de possuir um aparelho análogo aos 

de audiência de TV. Relembrando que a audiência atual paga pelo anunciante é baseada 

pagando por clique, ou visualização, sem saber se esta foi entregue de fato e/ou a contento.  

Ademais, neste trabalho, para a interpretação dos resultados do software em que 

verifica a audiência e disponibilidade, considerou-se a Qualidade de Serviço, QoS, como um 

conceito da Qualidade da Experiência, QoE, ou seja, a partir do tempo assistido comparado 

com o tempo total de duração de um vídeo. Isto, pois dado que o conceito de qualidade se 

traduz em uma subjetividade particular de cada usuário e suas expectativas individuais, a 

medida do tempo se mostra como uma eficaz valoração, uma vez que o usuário só permanece 

assistindo um conteúdo que está em acordo com o que ele espera em termos técnicos e em 

acordo com o que deseja em termos da produção. Esta interpretação se verifica como correta 

através do princípio da consolidada medida de audiência da difusão de TV há décadas pelo 

‘People’s meter’ no esquema de ‘Television Rating Points’, TRP. 

1.3. Objetivo do Trabalho 

Neste trabalho, o objetivo geral foi desenvolver meios de avaliar e, possivelmente, trazer, 

de forma análoga, partes da assertividade, isto é, da certeza e confiança da TV Broadcast 
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para o IP Stream, de maneira a mensurar a qualidade da entrega de conteúdo audiovisual, 

em termos de custos, disponibilidade e audiência.  

Para isso, consideraram-se três objetivos específicos:  

1 – Avaliar o custo e a viabilidade técnica de substituição que este novo serviço possui 

em termos de custo em vazão e finalidade de transmissão ao vivo ou não; 

2 – Aferir a disponibilidade de conexões de IP de forma segregada; e  

3 – Capturar a audiência associada à disponibilidade do fluxo de vídeo IP 

4 – Analisar os dados capturados.   

Nesse sentido, construíram-se metodologias apoiadas em software para medir a entrega 

de conteúdo audiovisual na ponta física e lógica do usuário, ou seja, programas que atuam 

na máquina do usuário e ao nível camada de aplicação. Bem como analisou-se os dados 

capturados de forma a compreender o papel da disponibilidade e da audiência. 

1.4. Delimitação da Pesquisa 

Este trabalho delimita-se da seguinte forma para construir a solução de cada um dos 

supracitados objetivos específicos:  

1 – Desenvolveu-se um Comparativo Técnico-Matemático Vazão IP Stream versus 

TV Broadcast para vazão no canal de comunicação. Com isso, considerou-se o consumo 

existente nos sistemas recentes de TV Digital em uso atualmente, citando como exemplos o 

ISDB-T, o ATSC, DVB-T e o DMB-T. E para as redes IP calculou-se para redes IPv4, IPv6 

e híbridas que combinam ambos padrões. Tal avaliação é complementada por ponderações 

de desenho de solução técnica via CDNs e ISPs; 

2 – Construiu-se um software com interface web, baseado em linguagem java e banco 

de dados em linguagem SQL, para verificar a disponibilidade de quaisquer recursos em uma 

rede IP, como vídeos. Este programa consolida-se como uma aplicação que pode ser 

empregada através de diversas plataformas de navegadores web; 

3 – Construiu-se um software com interface web, baseado em linguagem JavaScript 

e banco de dados em linguagem SQL, configurado exclusivamente como uma extensão para 
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um dos Browsers mais empregados, o Google Chrome (Statista, 2015 B), programado para 

capturar a audiência e disponibilidade de vídeos ofertados na Internet pelo maior fornecedor 

de vídeos existente hoje, o YouTube do Google (Statista, 2015A; Statista, 2016).   

4 – Analisou-se os dados afim de que se possa reproduzir o experimento mesmo 

quando as informações presentes na API do YouTube mudem, como ocorreu ao longo do 

desenvolvimento desta trabalho. Isto é, para que sempre se possa construir ou remodelar o 

software que captura as informações uma vez que a plataforma do Google pode modificar 

os parâmetros pretendidos. Dessa forma, delimitamos quais parâmetros são necessários e 

qual análise deve ser realizada com os dados afim de aferir disponibilidade e audiência. Tal 

software é delimitado a operar somente em dispositivos que suportem o referido Browser 

com possibilidade de habilitação de extensões. Vale ressaltar que devido ao tamanho do 

universo ao qual está inserido o próprio YouTube, da ordem de 2 quatrilhões de 

visualizações ao ano (Statistic Brain, 2016; Youtube, 2017), análises estatísticas com 

número suficiente de amostras e de usuários, dado que a ordem destes é de 1.3 bilhões não 

foram numerosas o suficiente para avaliar o YouTube, isto está explicado neste trabalho na 

seção 5.3.2.3. Ademais cita-se a delimitação da plataforma uma vez que mais da metade dos 

acessos à vídeos no YouTube são feitos via smartphones (Statistic Brain, 2016; Youtube, 

2017). Todavia os preceitos e a criação mecanismos de captura a avaliação de 

disponibilidade e audiência afim de demonstrar o que é relevante nesta aferição podem ser 

aplicados em todo o mundo de conteúdo IP. Além disso, a fim de esboçar parcialmente a 

parte móvel, e visto que o objetivo é aferir conexões, parte dos testes foi feita utilizando-se 

redes móveis através de um celular roteando sua conexão de internet para um notebook.   

1.5. Organização do Texto  

Este trabalho está dividido como se segue. 

Capítulo 1, Introdução: contextualiza o tema, apresenta a justificativa para seu 

estudo, descreve o objetivo do trabalho e delimita as ações presentes nesta pesquisa. 

Capítulo 2, Transmissão de Conteúdo Audiovisual: descreve o funcionamento de TV 

Broadcast e IP Stream, versando sobre: a Arquitetura IP, redes de entrega de conteúdo 

(CDNs) e provedores de acesso à internet (ISPs). 
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Capítulo 3, Qualidade em Transmissão de Vídeo: discorre sobre a definição de 

parâmetros de Qualidade de Serviço, QoS, relacionando-o com o quesito da disponibilidade 

de recursos em redes IP.  Também descreve a Qualidade de Experiência, QoE, pelo prisma 

da percepção do usuário através da métrica de audiência. 

Capítulo 4, Metodologia: demonstra como foram idealizados e construídos: o 

Comparativo Técnico-Matemático Vazão IP Stream versus TV Broadcast, o Software para 

Aferição de Disponibilidade de Conexão e o Software para Captura de Audiência de Stream 

de Vídeo descrevendo todas as etapas de cada processo. Inclusive, para os programas de 

computador, as análises de requisitos e o detalhamento do desenvolvimento. Destaca-se a 

parte da análise de requisitos pois nela estão os parâmetros definidos para serem capturados 

pois são fundamentais para análise do tema. 

Capítulo 5, Resultados: apresenta sobre Comparativo Técnico-Matemático Vazão IP 

Stream versus TV Broadcast: o custo em vazão e o custo em solução técnica da substituição 

de um pelo outro; apresenta sobre o Software para Aferição de Disponibilidade de Conexão, 

o funcionamento e os dados capturados; apresenta sobre o Software para Captura de 

Audiência de Stream de Vídeo, o funcionamento e os dados capturados, bem como uma 

análise de como interpretar estes dados. 

Capítulo 6, Conclusão: demonstra uma discussão sobre os resultados obtidos e as 

referidas implementações, pondera sobre os impactos impetrados ao tema e esboça possíveis 

desenvolvimentos de próximos trabalhos. 

Capítulo 7, Sugestões para Possíveis Trabalhos Futuros: aponta aprofundamentos 

que podem ser conduzidos a partir da tese. 

Capítulo 8, Referências: lista todas as referências bibliográficas apresentadas neste 

trabalho. 
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2. TRANSMISSÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL 

 Para esta etapa do texto explana-se a questão da transmissão de conteúdo 

audiovisual de forma eletrônica, isto é, digital, pelos principais meios empregados 

atualmente.  

2.1. TV Broadcast 

Esta sessão introdutória tem o objetivo de explanar sobre o estado da arte a respeito 

da transmissão de TV tradicional, especificamente regida por técnicas de modulação digital. 

A digitalização dos sinais de TV é uma tendência mundial, tanto por demanda de 

conteúdo com maior qualidade de som e imagem quanto por escassez de espectro (Bedicks, 

2008). Existem quatro padrões principais de transmissão digital terrestre que compõe o 

cenário atual da tecnologia (Bedicks, 2008). Dentre esses, temos o padrão norte americano 

ATSC, ou Advanced Television Systems Committee, que emprega modulação 8-VSB, ou 

Eight-Vestigial Side Band. o europeu, denominado DVB-T, ou Digital Video Broadcasting 

– Terrestrial, que utiliza modulação COFDM, ou Coded Orthogonal Frequency Division 

Multiplex, o chinês DMB-T, ou Digital Multimedia Broadcast-Terrestrial, que utiliza 

modulação TDS-OFDM, ou Time Domain Synchronization - Orthogonal Frequency 

Division Multiplexing e o padrão empregado no Japão e no Brasil com pequenas variações, 

o ISDB-T, ou Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial, que emprega modulação 

BST-OFDM, ou Band-Segmented Transmission Orthogonal Frequency Division 

Multiplexing. Considerando transmissões em alta definição, um vídeo chamado de Full HD 

(High Definition), ou 1K, associado ao fluxo de áudio, para uma ampla tela de 16:9 e 

imagens de até 1920×1080 pixels de tamanho, requer uma vazão de cerca de 19,3 Mbits por 

segundo na maioria destes padrões de TV digital em uso hoje (Oliveira et al, 2015 B). 

2.2. IP Stream 

 De forma a contribuir com a temática da transmissão de conteúdo audiovisual, esta 

parte contextualiza o fluxo de informação por pacotes, protagonizado pelo denominado 

Internet Protocol (IP).  
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2.2.1. Arquitetura IP 

Sendo a arquitetura IP a que em termos reais que se evidencia cada vez mais presente, 

o foco deste trecho é explanar sobre este assunto. 

Transmissão de mídia via o protocolo de internet se tornou um meio usual para 

entrega de conteúdo hoje em dia (Edwards, 2013; Frost, 2014; McMillan, 2013). E está, 

literalmente, pouco a pouco assumindo o papel da TV tradicional, como o principal emissor 

de conteúdo (Edwards, 2013; Frost, 2014; McMillan, 2013). No entanto, as últimas 

transmissões ao vivo demonstraram que tal migração ainda tem um longo caminho a seguir 

(Chai, 2014; Greenfield, 2012; Sharma and FitzGerald, 2014). A razão para isto baseia-se 

no fato de que, embora a tecnologia já seja existente, a largura de banda, em muitos casos, 

não está disponível. Inicialmente, é necessário esclarecer que a exigência de vazão é ditada 

pela mesma tecnologia que torna possível que este modelo de conteúdo sob demanda exista 

(Tanenbaum & Wetherall, 2010; Ross and Kurose, 2013). Além disso, o Protocolo de 

Internet (IP) é, de certa forma, uma vítima de seu próprio sucesso, uma vez que, devido à 

sua onipresença neste século digital, versões mais recentes são necessárias para refletir a 

própria evolução da rede. Por exemplo, com a evolução do IP versão 4 (IPv4) para 6 (IPv6) 

das comunicações via computador surgiram novos obstáculos dado que redes híbridas 

sempre estarão presentes, e estas utilizam ambos os padrões, efetuando troca de um em outro, 

aumentando o custo em vazão com cabeçalhos (Tanenbaum & Wetherall, 2010; Ross and 

Kurose, 2013). Concomitantemente com este avanço, o usuário médio de hoje espera uma 

experiência considerável em Alta Definição (HD) (Oliveira et al, 2015 A; Oliveira et al, 

2015 B). Todos estes custos técnicos envolvidos na entrega de vídeo IP são naturalmente 

transformados em valores monetários em algum ponto. Neste momento, é interessante 

lembrar que, dada a tendência global que telecomunicações, hoje em dia, serem tratadas 

como um bem comoditizado, grandes investimentos de infraestrutura são evitados (Kenyon 

and Cheliotis, 2001; Hughes, 2010; Oliveira et al, 2015 A, Kaduoka et al, 2016). Portanto, 

as empresas hoje são desafiadas pela missão de projetar soluções que sejam o mais acessível 

possível. Isso significa aproveitar ao máximo a largura de banda disponível nos canais de 

cabo e ar livre para elas. Bem como agir para evitar entupimento de canal nesta rede mundial 

de pacotes que é estocástica, isto é, a web. 

A fim de gerir a vazão para assegurar a disponibilidade de canal, especialmente para 

grande fluxo de vídeo IP, uma avaliação matemática de custos em vazão ganha importância. 
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Através desta análise, é possível conhecer a forma de limitar o número de utilizadores de um 

determinado evento ao vivo e o quanto em largura de banda é necessário adquirir para o seu 

funcionamento, dependendo da quantidade de clientes. Além disso, ela também pode indicar 

se é interessante entregar esses conteúdos através de transmissão de TV tradicional, uma vez 

que a maioria dos dispositivos de usuário final nos dias de hoje está preparado para isso 

(Doeven, 2013). E, dado os elevados padrões de qualidade e disponibilidade presente nas 

transmissões de TV por décadas (Bedicks, 2008), esta opção devem ser considerada. Além 

disso, a discussão de soluções híbridas devem ser orçadas, isto pode permitir que a 

segmentação geográfica e tecnológica, e atingir os objetivos pretendidos.  

Neste trabalho, são abordados dados úteis e métodos para comparações entre IPTV 

e TV tradicional com o objetivo de auxiliar o planejamento e concepção de soluções para o 

fluxo de entrega de vídeo ao vivo e gravado. Nas seções seguintes, as estratégias de 

transferência de conteúdo são apresentadas, seguido por base de cálculos para avaliações. 

2.2.2. Content Delivery Network(CDN) e Internet Service Provider(ISP) 

Uma Content Delivery Network (CDN), ou Rede de Entrega de Conteúdo é uma 

implementação de técnicas destinadas a melhorar a eficiência no fornecimento e distribuição 

de conteúdo de mídia para os usuários finais através da Internet (Rouse, 2011; Octoshape & 

T-Mobile, 2014). Enquanto provedor de banda larga (BP), o Internet Service Provider (ISP), 

ou Provedor de Acesso à Internet, é habitualmente uma empresa de telecomunicações que 

vende largura de banda, medida em Mbps (Megabits por segundo), que conecta os clientes 

à World Wide Web, isto é, à Internet (ITU, 2003; Christensson, 2014). A partir dessas 

descrições percebe-se a relação estreita de dependência compartilhada por CDNs, ISPs e a 

questão de disponibilidade de conteúdo. 

Técnicas de CDN se traduzem em um arranjo de hardware e software que define 

numerosos servidores dispersos em locais que replicam automaticamente o conteúdo com 

base nas preferências de usuários adquiridas através de algoritmos de inteligência artificial 

(Buyya et al, 2008). A ideia inicial é colocar fisicamente computadores que irão formar uma 

via de comunicação mais curta, em número de nós, com os consumidores. Em um segundo 

momento, a proposta para esses computadores é de armazenamento, ou seja, manter uma 

cópia do conteúdo que os usuários podem, ou estão mais propensos a acessarem e/ou 

solicitarem. Assim, a via na web é reduzida, aumentando a disponibilidade da rede, porque 
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há menos dispositivos que compõem a Full Network Availability (FNA), ou Disponibilidade 

Completa de Rede. A avaliação para este ganho é o fato de que, com mais fontes para 

fornecer o serviço, pode-se considerar que existem mais clusters, ou replicadores, 

aglomerados de outros, assim, todo o sistema torna-se mais confiável. O esquema 

apresentando o mecanismo do CDN é demonstrado abaixo na Figura 1. É mostrado como os 

dados são transmitidos a partir dos Servidores de origem, em seguida, para os servidores de 

cache também chamados de servidores de última milha e finalmente, mais próximos aos seus 

utilizadores finais. Estes usuários finais são exemplificados por diferentes dispositivos: 

tablets, laptops, desktops e telefones celulares. Completando, nesta ilustração está o papel 

do Provedor de Serviços de Internet (ISP) que fornece estas ligações. 

 
Figura 1: Esquema de uma Content Delivery Network (CDN) apresentando o fluxo de dados 

através de conexões de um Internet Service Provider (ISP). 

Fonte: Adaptado e Reproduzido de METHODOLOGY TO ASSES IP CONNECTION... (OLIVEIRA 

et al,2015 A) 

 

A partir desta estratégia de CDN, duas características principais são extraídas: o foco 

na melhoria de acesso ao conteúdo e a dependência de Provedores de banda larga (ISPs) em 

vários níveis do sistema. Este último mencionado, fundamentalmente circula de volta para a 
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preocupação em torno da disponibilidade. Daí compreender o papel do ISP ou BP é 

imperativo. 

Um provedor de banda larga, regularmente, tem uma obrigação pré-determinada de 

assegurar que uma certa quantidade de largura de banda seja ofertada ao cliente todo o 

tempo. Da mesma forma, fica implícito que, para um serviço de conexão ter qualquer tipo 

de cumprimento de transferência de bits por segundo definidos em contrato, ele precisa 

responder em conformidade; isto é, deve estar disponível. No entanto, uma justificativa 

contratual equivocada pode ser assumida desconsiderando a questão disponibilidade mesmo 

quando exibir informações verdadeiras. Considere-se, por exemplo, que a vazão média 

durante uma transmissão de vídeo com duração de 100 minutos foi de 2,5 Mbps e que exista 

um acordo contratual com um ISP que indica uma largura de banda mínima de 2,0 Mbps. 

Alguns poderiam afirmar que o serviço estava em conformidade. Mas, agora considera-se 

que a ligação foi desligada por 50 minutos, ou seja, a transmissão em 0.0 taxa Mbps, e que 

para os outros 50 minutos ele correu em um caudal constante de 5,0 Mbps. Neste momento, 

o problema da análise baseada apenas em termos de taxa de transferência surge. Uma vez 

que, no exemplo forjado, o cliente não pode ver a metade do vídeo, uma classificação de 

serviço como insatisfatório é clara, e vai completamente contra a análise anterior. O gráfico 

plotado abaixo na Figura 2 elucida tal situação, expressando como uma média é um dado 

ineficiente a ser levado em consideração. Este cálculo de vazão, ou Throughput, média da 

transferência é apresentado na Equação 1 (Oliveira et al, 2015 A) a seguir abaixo do gráfico. 

A partir do gráfico é possível visualizar a média calculada, por todo o tempo a que se refere, 

em relação ao fluxo medido 'real'. A linha gráfica média calculada implica um bom serviço 

de conexão durante todos os cem minutos, desconsiderando que, na realidade, o fluxo só 

ocorreu para os primeiros cinquenta minutos e ele foi desligado para a segunda metade. 

Além disso, é vital para lembrar que uma CDN, bem como o ISP compartilham 

responsabilidade objetiva em prover o conteúdo para os usuários finais. Uma vez que ambos 

precisam estar acessíveis para que haja uma operação bem sucedida na rede. E, a operação 

mais importante na entrega de conteúdo em redes IP, hoje, é o fluxo de vídeo (TECHNAVIO, 

2014). 
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Figura 2: Avaliação de conexão de rede de Throughput em uma transmissão de IP Vídeo Stream. 

Fonte: Adaptado e Reproduzido de METHODOLOGY TO ASSES IP CONNECTION... (OLIVEIRA 

et al,2015 A) 
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3. QUALIDADE EM TRANSMISSÃO DE VÍDEO 

 A qualidade de vídeo em redes de pacotes, i. e., redes IP, tem sido uma constante 

preocupação para que se obtenha um fluxo de conteúdo satisfatório. Este capítulo busca 

discutir estes conceitos. 

3.1. Qualidade de Serviço QoS 

Em redes de computadores, ou seja, redes de protocolo de Internet, Qualidade de 

serviço é um conjunto de condições técnicas que permeiam uma operação qualitativa para 

uma determinada aplicação que se baseia em uma rede IP para funcionar (Oliveira et al, 

2013 A; Baldini et al, 2014). Estes requisitos traduzem-se em parâmetros de QoS específicos 

em redes de computadores, tais como o vazão, latência, jitter e perdas (Oliveira et al, 2013 

B;; Khanafer et al, 2014). O primeiro parâmetro, conhecido como vazão, refere-se à 

quantidade de dados transmitidos por cada intervalo de tempo, medido em bits por segundo 

(bps) ou bytes por segundo (Bps). A latência, ou atraso, indica o tempo utilizado para a 

transmissão de pacotes a partir do ponto de origem (ou nó) atingir o ponto de destino (ou 

nó). Enquanto jitter corresponde ao tempo de variação do atraso, isto é, a diferença de tempo 

despendido por pacotes de dados para viajar a partir do transmissor para o receptor. E quanto 

para as perdas, estas correspondem em detrimento de dados que ocorrem na transmissão que 

prejudicam a informação de segmentos de bits. As perdas podem ser representadas pela taxa 

de erro de bits, ou BER (Bit Error Rate), a taxa de erro de pacotes ou PER (Packet Error 

Rate), ou taxas de erro de quadros, ou FER (Frame Error Rate), percebe-se que todas essas 

taxas são geralmente medidas em porcentagem (%). (Oliveira, 2012; Nunes, 2011) 

3.1.1. Disponibilidade 

Todos estes parâmetros estão relacionados com o conceito de disponibilidade. 

Essencialmente, precede-a, de modo que, para qualquer um destes parâmetros serem 

medidos, primeiramente a conexão precisa estar disponível (Doeven, 2013). Portanto, é 

estabelecido que o conceito disponibilidade seja classificado como a primeira preocupação 

com a qualidade, mesmo para padrões básicos de serviço. Desta forma, torna-se proeminente 

definir e quantificar isto. E, um cálculo matemático das probabilidades é a forma como essa 

estatística é estimada e só através de medidas experimentais reais que pode ser fornecida. 

Inicialmente, para compreender que, para estimar a disponibilidade, é necessário saber que 



 

35 
 

todos os dispositivos presentes na rede têm, individualmente, uma probabilidade de fracasso. 

Este fracasso depende de dois fatores principais que formam o que é normalmente chamado 

de tempo de inatividade esperado: a falha de equipamentos e o failover, que é o tempo de 

reparos técnicos. O primeiro é normalmente listado na data-sheet de cada equipamento e o 

segundo é fornecido pela empresa que apoia o funcionamento com pessoal técnico. Deste 

modo, a disponibilidade é considerada a probabilidade de, em caso de uma estimativa, que 

um serviço, ou um dispositivo, esteja disponível durante um período de tempo. Portanto, 

subtraindo de 1 (100%) a soma do tempo esperado de inatividade média do dispositivo, ou 

Average Expected Downtime of the Device (AEDD) com o tempo médio para reparar o 

aparelho, ou Average Time to Repair the Device (ATRD) dividido pelo período total de 

tempo, ou Total Period of Time (TPT). A Equação 2 (Oliveira et al, 2015 A) descreve o 

cálculo matemático empregado para descrever a disponibilidade de um equipamento de rede 

Individual, ou Availability of a Single Network Equipment (ASNE) dada em porcentagem. 

(N-TRON, 2014; (Oliveira et al, 2015 A) 

 
ASNE (%) = 1 -  AEDD + ATRD (x100)        (2) 

TPT 

Tendo isso em mente, torna-se possível considerar a disponibilidade completa da 

rede. E esta é obtida, quando em primeiro lugar se calcula a disponibilidade de cada 

dispositivo e multiplicando-as por toda a rede, de ponta a ponta. Ou seja, multiplicando a 

disponibilidade individual do primeiro equipamento de rede, ou Availability of a Single 

Network Equipment 1 (ASNE-1: Primeiro Dispositivo) pela disponibilidade do Equipamento 

2 (ASNE-2) e assim por diante (até o último dispositivo), oferecendo assim a disponibilidade 

de completa da rede, ou Full Network Availability (FNA). Tal equação é demonstrada como 

se segue na Equação 3, sempre composta por aparelhos os quais saber quais é uma tarefa 

impraticável para redes como a internet . (N-TRON, 2014; Oliveira et al, 2015 A) 

 
FNA(%) = ASNE-1*ASNE-2*...*ASNE-Last Device (x100)   (3) 

Explorando estes cálculos de estimativa estatística, está implícito que o caminho de 

comunicação precisa ser totalmente conhecido para aplicá-las. Isto significa que é necessário 

o conhecimento da ASNE sobre cada servidor, switch, roteador, repetidor, linha de cabo, 

etc. entre a origem e destino para calculá-lo. Mas, em uma análise mais aprofundada sobre 

este assunto, é possível imaginar a dificuldade de realizar este cálculo, porque a conexão é 
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através da Internet e os equipamentos que são ligados na rota de conexão podem variar 

estocasticamente. Além disso, é lembrado que conexões de web são formadas 

dinamicamente para cada pacote de dados canalizados geralmente através de algoritmos de 

caminho mais curto de Dijkstra e/ou algumas derivações do mesmo (Dijkstra, 1959). Assim, 

a estimativa de disponibilidade não pode ser realizada, pois o modelo TCP / IP (Transmission 

Control Protocol / Internet Protocol), no qual as redes de computadores baseiam-se, 

normalmente não transmite qualquer informação detalhada sobre que tipo de equipamento 

(marca, tipo, etc.) são encaminhados através delas e implementar uma solução de 

transmissão de informação seria inviável devido ao aumento caro de overhead, cabeçalho 

além de dados úteis, na taxa de transferência. (Ross and Kurose, 2013). 

Seguindo esta lógica, reconhece-se que um método para avaliar a disponibilidade de 

uma conexão com a Internet serviço requer, por definição, uma abordagem experimental. E, 

somente em um segundo momento, gerar, por meio de modelagem matemática dos dados 

coletados previamente, as métricas estatísticas para delimitar as expectativas para a 

disponibilidade de serviço. No entanto, é imperativo supor que tal estimativa só seria válida 

para cada ligação física de cada usuário final. Um arranjo experimental proposto para a 

construção de tal estimativa é conseguido por uma coleta ininterrupta e arquivamento das 

informações obtidas por meio do monitoramento da rede. Junto com este, um cálculo é 

igualmente crucial para produzir a métrica disponibilidade pretendida. Esta Disponibilidade 

Completa da Rede Medida Experimentalmente, ou ‘Experimentally Measured Full Network 

Availability’ (EMFNA) é indicada através da subtração a partir de 1 (100%) da soma de 

duração de tempo referindo-se a todas as falhas medidas, ou   ‘All the Measured Failure 

Times’ (AMFT) dividido pelo período total de tempo, ou Total Period of Time (TPT), 

demonstrado como se segue na Equação 4. (N-TRON, 2014; Oliveira et al, 2015 A) 

 
EMFNA (%) = 1 -   AMFT (x100)            (4) 

                 TPT 

Outro aspecto relevante em uma montagem experimental para observar se uma 

conexão está disponível se refere ao fato de que os dados recolhidos devem ter data e hora 

marcadas. Esta informação adicional ajudaria na detecção certos períodos do dia, semana, 

mês ou ano em que o serviço de rede é mais ou menos provável de estar funcionando 

corretamente reforçando a importância de uma marcação temporal especialmente para as 

transmissões ao vivo dos CDNs, uma vez que estas poderiam ser programadas em melhores 
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períodos de disponibilidade. Ou, pelo menos, o cliente pode saber a probabilidade de sua 

ligação esteja disponível nas horas programadas de forma antecipada. Além disso, o cliente 

também seria capaz de discernir os melhores períodos, em termos de conexão, para assistir 

o seu em vídeos sob demanda, de streaming IP dos CDNs. 

3.2. Qualidade da Experiência QoE 

 Ao verificarmos a definição de Qualidade da Experiência como é ditada pela 

International Telecommunication Union (ITU) ou União Internacional de Telecomunicações 

(UIT), se observa o exposto a seguir: 

“A aceitabilidade geral de um aplicativo ou serviço, como percebida subjetivamente 

pelo usuário final. 

NOTA 1 - Qualidade da Experiência inclui os efeitos completos de ponta a ponta do 

sistema (cliente, terminal, rede, serviços de infraestrutura, etc.). 

NOTA 2 - aceitabilidade geral pode ser influenciada por expectativas do usuário e 

contexto.” 

Extraído integralmente de Definition of Quality of Experience (QoE) (ITU, 2007). 

Os supracitados parâmetros de QoS, vazão, latência, jitter, perdas e disponibilidade, 

transformam os efeitos que se tem de sensibilidade e percepção de uma transmissão de vídeo, 

afetando o que se avalia como Qualidade da Experiência que o usuário final intui e recebe. 

A seguir temos a Figura 3 que mostra, na forma de um fluxograma objetivo, a maneira de 

como isto está relacionado. Nela se pode ver como a Qualidade da Experiência é afetada 

pelos referidos parâmetros de Qualidade de Serviço. Ademais, nesta imagem é possível 

detectar a realimentação entre QoE e QoS, considerando as expectativas de percepção e 

avaliação do usuário como parte do processo de definição qualitativa (TELECO, 2008; 

NORTEL et al 2006). Porém, ressalta-se que a QoE apesar de intimamente ligada à Qos, 

não é exclusivamente compreendida pela Qualidade de Serviço, já que é algo subjetivo, ou 

seja, existem variações de um usuário final para outro (ITU, 2007). 
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Figura 3: Interdependência entre QoS e QoE. 

Fonte: Reproduzido de SEÇÃO TUTORIAIS BANDA LARGA (TELECO, 2008) | Figura adaptada 

(NORTEL et al, 2006). 

 
Adicionalmente, vale ressaltar que a norma para analisar a QoE subjetivamente referente 

à qualidade de vídeo, recomenda um comparativo dentre cinco classificações de imagens 

como referência, graduadas com diferentes níveis de qualidade, demonstradas pela Figura 4. 

Para se compreender a imagem representada pela Figura 4, faz-se necessário relembrar 

os conceitos de Teoria da Informação (Shannon, 1948) que se estenderam para análise do 

conceito de Entropia. Logo, para se compreender a objetividade que desejamos com análises 

de imagem e quadros é necessário relacionarmos os bits ou Bytes por segundo com a 

variação da quantidade de informação trafegada, representada pela entropia. Isto, é quanto 

maior a entropia, maior será a informação e consequentemente maior a vazão (bits e bytes). 

E quanto maior for isto, melhor será o quadro visualizado e percebido pelo usuário. 

Certamente esta avaliação é correta, todavia incompleta quando consideramos taxas de erro, 

tais efeitos nocivos deterioram a informação transmitida e a qualidade percebida pelo 

usuário. E, para a TV tradicional existem parâmetros definidos de relação entre bits corretos 

e incorretos para corrigirmos este problema por meios técnicos. Todavia para as redes IP a 
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análise não é tão simples, pois quanto maior a quantidade de erros, maior a entropia, devido 

a retransmissões pela própria natureza da tecnologia. Ou ainda maior deterioração da 

imagem para se adaptar à vazão disponível através de técnicas computacionais que reduzem 

o quadro, e consequentemente a sua qualidade. Em suma a imagem na Figura 4 funciona 

como um guia para medir tais efeitos em qualquer tipo de transmissão de conteúdo 

audiovisual  

Adicionalmente, vale ressaltar que neste contexto se evidencia a questão da 

disponibilidade de maneira de forma consistente, uma vez que demonstra que a qualidade 

do sinal de conteúdo audiovisual é representativo no engajamento de audiência. E caso isto 

seja deteriorado, a perda de visualizações acompanha esta tendência de forma consistente. 

Isto está evidenciado com dados e correlacionados matematicamente (Krishnan & 

Sitaraman, 2013) e por razões de direitos autorais e por utilizar informações corporativas 

estas informações e gráficos não podem ser reproduzidas nesta tese. 
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Figura 4: Qualidade subjetiva da imagem ITU-5 BT.500-13. 

Fonte: Reproduzido de RECOMMENDATION ITU-R BT.500-13 - Methodology for the subjective 

assessment of the quality of television pictures | Figura adaptada (ITU, 2012). 

 

 
 

A escala de categorização de cinco avalia os graus de falhas em uma imagem na seguinte 

forma, segundo a ITU-R BT.500-13: 

a) 5 Imperceptível – Quando está no nível máximo de qualidade esperado pelo usuário, 

quando existe atendimento 100% das expectativas. 
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b) 4 Perceptível, mas não incomodam – Quando a qualidade não é a ideal, mas as falhas 

não causam tanto desconforto apesar da expectativa não ser 100% atendida. 

c) 3 Um pouco irritante – Quando a qualidade é tida como razoável, sendo ainda 

possível visualizar a imagem com certo nível de clareza, mesmo com satisfação 

questionável. 

d) 2 Irritante – Quando as falhas deixam a imagem com qualidade baixa ou ruim, 

causando desconforto com todo o quadro visualizado, apesar de ser possível 

compreender mesmo que de forma insatisfatória a imagem. 

e) 1 Muito chato – Quando as falhas afetam toda a imagem e o desconforto para o 

usuário é completo e para todo o quadro visualizado, sendo avaliada como de 

qualidade péssima, a imagem pode não ser compreendida em parte ou no seu todo. 

f) 0 Sem sinal – Quando a não existem sinais distinguíveis o suficiente para sequer se 

saber que uma transmissão esteja ocorrendo. 

  

 É valido ressaltar, através deste conceito da ITU, que a QoE refere-se à expectativa 

do usuário e que  não existem valores definidos para estes níveis, sendo algo subjetivo e 

demandando esforço conjunto com grupos de usuários para quantificar estes níveis. Todavia, 

para fins deste trabalho não é utilizado este conceito, pois o foco é estudar custo em vazão, 

disponibilidade e audiência de conteúdo audiovisual em redes IP.  

3.2.1. Audiência 

Os conceitos listados até o momento neste trabalho relacionam-se muito com a 

definição de audiência para conteúdo audiovisual, descrita a seguir. 

“Significado de Audiência 

s.f. Reunião dos indivíduos (ouvintes ou espectadores) que, por suposição, por 

pesquisa, por estimativa ou por comprovação estatística, assistem a determinados programas 

de televisão ou de rádio.” 

Extraído integralmente de Significado de Audiência (DICIO, 2016). 

Para aferir de forma prática a audiência de um conteúdo transmitido na TV Broadcast 

é utilizado um equipamento denominado People meter, medidor de pessoas ou medidor de 

audiência. Este fica instalado no domicilio de determinados telespectadores conectado ao 
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televisor registrando e enviando a uma central de forma contínua as informações de qual 

canal está sendo assistido, em que horário e por quanto tempo. Estes usuários são escolhidos 

para terem tais aparelhos instalados em suas casas de forma que o conjunto deles represente 

um retrato, uma amostragem, de toda a sociedade ou do segmento de sociedade que se deseja 

medir. Todo este esquema de equipamentos recebe o nome de Television Rating Points 

(TRP), ou Pontos de Aferição de Audiência de Televisão, que agrega todo este sistema de 

medição. Dessa forma, estima-se estatisticamente a quantidade de sucesso de um conteúdo 

audiovisual. A importância de se medir a audiência é dada pois ela é o motor da parte 

comercial de quais programas uma emissora deve ou não investir e qual o impacto ou alcance 

de campanhas publicitárias. Existindo assim, um relevante interesse comercial para fins de 

precificação de períodos de transmissão neste e em outros segmentos como o de Streaming 

IP. (IBOPE, 2015; ATO, 2015; GFK, 2015).  
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4. METODOLOGIA 

 O método empregado nesta pesquisa está detalhado neste capítulo com os três 

trabalhos principais visando os objetivos pretendidos, com uma atenção grande para a 

construção de mecanismos de controle para o vídeo sob demanda no ecossistema IP. Além 

disso, faz-se necessário pontuar que esta pesquisa é amparada e fundamentada na 

denominada DSR, ou Design Science Research e da The Sciences of the artificial que tratam 

da construção de artefatos para resolver problemas do mundo real, representando assim que 

softwares, modelos, algoritmos, métodos, análises, sistemas de informação e entidades 

formam um método científico (Dresch et al, 2015; Simon, 1996).  

4.1. Comparativo Técnico-Matemático Vazão IP Stream versus TV Broadcast 

 A seguir descreve-se o custo da arquitetura IP e da TV Broadcast digital para fins de 

comparações de custo no canal, em termos de vazão de cada tipo de implementação. 

4.1.1. IP Stream 

 A estratégia de redes com encapsulamento para transmissão de vídeo ganhou terreno 

nas últimas décadas por permitir links para serem compartilhados e, assim, maximizar a 

acessibilidade de telecomunicações em geral, transformando comutação de circuitos em uma 

adoção não competitiva em relação à difusão de vídeos via stream. Assim, a compreensão 

da teoria matemática incorporado em redes de pacotes em termos de acumulação ou aumento 

de bits para encapsular os dados torna-se relevante na busca para escapar de eventos que 

derrubam a rede, chamados de cord-cutters (Chai, 2014; Greenfield, 2012; Sharma and 

FitzGerald, 2014). Especificamente, é crucial se concentrar em analisar o IPv4 (Internet 

Protocol version 4) e o IPv6 (Internet Protocol version 6), que juntos formam as principais 

redes de comunicação nos tempos atuais. (Babatunde and Al-Debagy, 2014) 

 O Internet Protocol versão 4 apresenta o seguinte formato de cabeçalho, resumidos 

na Figura 5. 
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Figura 5: Esquemático do cabeçalho do Internet Protocol versão 4. 

Fonte: Reproduzido de RFC: 791 - INTERNET PROGRAM - PROTOCOL SPECIFICATION 

(DARPA, 1981). 

 
  

 A Figura 5 exemplifica o cabeçalho de internet típico em IPv4, exigindo 20 octetos 

ou 20 bytes, ou seja, 160 bits de informação são adicionados via segmentos de dados para 

formar datagramas que são geralmente fixados em 576 bytes. Isso define o início aumentam 

os custos em 3,4722% sobre o rendimento, ou throughput total. Também vale a pena 

mencionar que o cabeçalho pode ser tão elevado quanto 60 octetos e o pacote de datagramas 

é capaz de atingir até 65.535 bytes, mas estes tamanhos ainda não são os critérios 

empregados. (DARPA, 1981; Oliveira et al,2015 B) 

 O Protocolo de Internet versão 6 apresenta o seguinte formato de cabeçalho, 

resumidos na Figura 6. 
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Figura 6: Esquemático do cabeçalho do Internet Protocol versão 6. 

Fonte: Reproduzido de RFC: 2460 - Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification (IETF -

Deering, S. and Hinden, R.; 1998). 

 
 A Figura 6 demonstra o cabeçalho de Internet tradicional em IPv6, requerendo 40 

octetos ou 40 bytes, ou seja, 320 bits de informação são adicionados aos segmentos de dados 

para formar os datagramas que são normalmente fixados em 1280 bytes (Deering and 

Hinden, 1998). Isso define o ponto de partida os custos aumentarem em 3,125% sobre a 

vazão total. No entanto, as redes mistas, com ambos os padrões, são inevitáveis ainda durante 

um longo período a se seguir e é provável que sempre existam (Vanover, 2008), de modo 

que esses custos mais elevados ocorrem com frequência e precisam ser considerados, 

duplicando o custo para cerca de 6,9444%.(Oliveira et al,2015 B) 

 Essas comparações são apresentadas na Figura 7, a avaliação está definida em um 

custo básico por bit útil. O padrão de implementação mista apresenta um custo de cabeçalhos 

dos protocolos de 5 bits para cada 72 bits de informação útil, o IPv6 precisa um bit de 

cabeçalho para cada 32 bits e, o IPv4 está definido em um 1 bit por cada 29 bits de dados 

úteis. É também necessário se notar e salientar que tal comparação é relativa a aumento típico 

de custo básico elementar para estas técnicas de encapsulamento nas redes de pacotes. 

(Oliveira et al,2015 B) 
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Figura 7: Comparação de Padrões de Protocolos de Internet considerando o custo básico por bit 

de cabeçalho e dados úteis. 

Fonte: Adaptado e Reproduzido de IP VIDEO DELIVERY COST: AN ANALYSIS...(OLIVEIRA et 

al,2015 B) 

 

4.1.2. TV Broadcast 

 Transmissão tradicional de televisão tem a mesma característica como uma rede de 

comutação de circuitos, difunde-se através de fluxo de bits, sem segmentação, 

endereçamento, controles, material de encapsulamento (Bedicks, 2008). E, além de ser um 

roteamento via canal exclusivo, é uma transmissão que possui uma longa história de 

garantias de disponibilidade e qualidade (Bedicks, 2008). 

 Além disso, emissões por cabo, satélite e TV terrestre são categorizadas como 

comunicações de sentido único, ou seja, eles não precisam de mecanismos de controle. Daí 

a associação de vídeo e áudio para ser distribuído simplesmente obriga o receptor do usuário 

final para ser posicionado dentro do alcance de um sinal de rádio, por exemplo, enquanto 

existir uma aceitável Relação-Sinal-Ruído, ou Signal-to-Noise-Ratio (SNR). (Oliveira et al, 

2015 A; STOLFI, 2008; Shannon; 1948) 
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4.2. Software para Aferição de Disponibilidade de Conexão de forma segregada 

 A fim de realizar a avaliação de disponibilidade de uma conexão IP, uma solução 

programada via computador foi projetada e emprega várias tecnologias baseadas em 

software. Começando o desenvolvimento da ferramenta, listaram-se os objetivos que 

deveriam figurar em sua arquitetura: uso de programas de fonte aberta, ambiente Web 

integrado, registro contínuo e marcação de data e hora de testes, operações em hardware 

multi-plataforma do usuário final e do usuário controlada e avaliações personalizáveis. 

Todas estas características foram atingidas se empregando os seguintes materiais e métodos 

descritos. 

4.2.1. Análise de Requisitos 

 O software é centrado na linguagem de programação Java desenvolvido sobre a 

plataforma aberta ‘Spring Tool Suite 3.4.0 release’ (Pivotal Software, 2015). Esta suíte é 

acoplada à Eclipse IDE (Integrated Development Environment), que ofereceu um conjunto 

coerente de instrumentos adequados para o projeto pretendido. Esta suíte possui o lugar que 

pode ser nomeado como núcleo de codificação do programa. E, fragmentos mais relevantes 

desse código são descritas na próxima seção. Além de codificação, é pertinente indicar as 

conexões com o banco de dados e o servidor web. Dois deles são associações funcionais, 

com um sistema de banco de dados relacional, ou Relational Database Management System 

(RDBMS) e um servidor Web. O RDBMS, programa utilizado para armazenar os relatórios 

de realizar avaliações, foi o ‘MySQL 6.0 Community Edition’ (Oracle Corporation, 2015). 

É um sistema de banco de dados que usa a ‘Structured Query Language’ (SQL) para gestão 

e manipulação de informações. Enquanto o Web Server escolhido, trabalhando como um 

caminho para a comunicação com a Internet e que atua conjuntamente para entregar uma 

interface de navegador foi o ‘Apache Tomcat 7.0.50’  (Tomcat, 2015). Este trio designado 

opera simultaneamente. E, para compreender de forma eficiente o funcionamento deste 

programa, é mostrado a seguir um passo a passo da explicação sobre o software finalizado 

através de primeiro plano, ou seja, interface de usuário, e no fundo, isto é, algoritmos 

codificados e suas tabelas. 

4.2.2. Desenvolvimento 

 O desenvolvimento do software resultou na interface inicial que está presente na 

Figura 8, sendo acessível através de qualquer navegador web, depois que o software é 

instalado e o servidor Apache Tomcat é acoplado e acionado automaticamente como serviço 
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local. Em seguida, inserindo ‘http://localhost:8080/ping’ ou ‘http://127.0.0.1:8080/ping’ no 

campo de endereço. O 'localhost' ou '127.0.0.1' indica que é um serviço local fisicamente 

instalado na máquina do usuário. O ‘8080’ é uma porta TCP bem conhecido por Web Server 

(Tomcat, 2015). E ‘ping’ é um alias de endereço especificado para o software e também um 

lembrete para o utilitário de rede utilizado nesta aplicação (Microsoft, 2015). E, para o 

exemplo referido na Figura 8, ele está usando ‘Mozilla Firefox 29.0’ (Mozilla, 2015). 

Além disso, na Figura 8 apresentada oferece dez especificações de Uniform Resource 

Locators URLs, ou localizadores de recursos, que são seleções a serem verificados ao longo 

de várias alocações de tempo possíveis, bem como escolher a quantidade de testes desejados. 

Estas opções de diferentes URLs permitem o teste de qualquer número de endereço numérico 

de IP ou de denominação literal DNS (Domain Name System). E, em redes de computadores, 

IP e DNS respondem pela localização de um recurso requerido, isto é, dados (Tanenbaum & 

Wetherall, 2010; Ross and Kurose, 2013). E se observa que, na World Wide Web, os dados 

são geralmente mantidos em um site. Então, testar se um URL está disponível de forma 

consistente e continuamente adquire uma importância reforçada. Especialmente quando os 

mais acessados websites da Internet oferecem conteúdo de mídia, ou seja, música e/ou vídeo 

(TECHNAVIO, 2014; Ofcom, 2014). 

 A página inicial da aplicação exemplificada (Figura 8) reúne todos os campos 

opcionais já preenchidos com uma gama de opções já selecionadas e preenchidas pelo 

usuário, que são os parâmetros. Estas opções começam na parte superior da tela entre os 

URLs de 1 a 10. Em seguida, é quantificada a quantidade de vezes que esta série de 

endereços será testada no campo ‘Number of Repetitions’ para configurar o número de 

repetições. Inferiormente, existem duas temporizações selecionáveis. A primeira é o tempo 

entre cada série completa de testes, em milissegundos (ms), rotulado como ‘Interval between 

sets of tests (ms)’, que é o intervalo entre séries de testes (ms). A segunda refere-se aos 

milissegundos a serem aguardados após cada exame de URL única, intitulada ‘Interval 

between each ping (ms)’ se tratando do intervalo entre cada ping (ms). Depois disso, um 

botão ‘Save’ tem a função de inscrever as investigações e ativar testes. Ele também fornece 

uma mensagem de confirmação confirmando se o pedido for efetivamente à fila de 

processamento. Finalmente, logo abaixo está localizado outro botão, agindo como um link 

para o programa exibir a página seguinte. Ele é colorido em letras azuis e considerado como 

"View Ping Tests and Reports" para visualizar os Testes e Relatórios dos Pings. Essa página 
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é mostrada pela Figura 9 e inclui os resultados das análises enviados para serem processados 

a partir desta página inicial da Figura 8. 

 
Figura 8: Página inicial do Software para Aferição de Disponibilidade com exemplos de URLs de 

sites e outras configurações preenchidas, acessada via navegador Firefox. 

Fonte: Reproduzido de METHODOLOGY TO ASSES IP CONNECTION...(OLIVEIRA et al,2015 A) 

 
 A tela do aplicativo ilustrada na Figura 9 mostra uma tabela informativa que relata 

totalmente cada série e estados dos testes definidos. Assim, logo que o botão de gravar na 

Figura 8 é clicado, o que está configurado nos campos URLs juntamente com as demais 

especificações são enviadas para iniciar a execução de acordo com uma linha de filas. É uma 

lista de prioridade fornecida com base no tempo de estrutura de sequenciamento. Desta 

forma, o conjunto salvo pela primeira vez que o usuário o enviou recebe uma identificação 

ou ID, numerado como 1, e os próximos conjuntos de obtém uma ID de base n+1, i. e., 

último número do ID + 1, uma fórmula matemática ocorre para cada nova série endereços 

da Web arranjados para serem verificados. Esta característica está na primeira coluna da 

primeira tabela, designada no lado superior esquerdo, como ID, onde ele pode ser lido de 

baixo para cima do mais antigo para o mais novo. Além disso, um registro do tempo deste 

procedimento de enfileiramento é capturado e colocado na sexta coluna da tabela superior, 

a partir da esquerda para a direita. É nomeado como Date/Time ou Data/Hora, descrevendo 
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Dia/Mês/Ano e Horas:Minutos:Segundos como indicação do tempo. Continuando na mesma 

tabela na parte superior da imagem seguinte, há várias colunas: ID, Status, Repetitions, 

Interval between sets of tests (ms), Interval between each ping (ms), Date/Time and Actions. 

Todas foram previamente descritas exceto status e ações. 

 Sobre as linhas da coluna de 'Status', faz-se necessário explicar que indica o estado 

dos testes inscritos exibidos na interface da Figura 8. Desta forma, ele informa se um pedido 

em fila de espera está em uma de cada cinco possíveis condições: 'Processed Successfully' 

para Processado com Sucesso, 'Aborted' para Processo Abortado, 'Aborting' para Processo 

Abortando, 'Processing' para Processando ou 'Waiting to Start Processing' para Esperando 

para Inciar Processamento. O processado com sucesso indica que as avaliações terminaram 

sem qualquer revés. Abortado é mostrado quando o usuário encerrou as verificações antes 

de sua conclusão. Abortando significa o mesmo, mas ele é exibido enquanto o encerramento 

está em curso no momento. O Processando, diz que as investigações de ping estão em curso, 

ou seja, ocorrendo atualmente no dispositivo do usuário. Para concluir, o Esperando para 

iniciar o processamento é um status antes do último descrito, este mostra que as 

configurações selecionadas estão em espera, esperando para começar a executar uma vez 

que os outros terminam ou são abortados. Enquanto isso, a coluna Actions apresenta até duas 

opções possíveis através de links: 'List' para listar e 'Stop' para Parar. O link 'List' revela a 

tabela inferior na Figura 9, que detalha os resultados dos testes daquela linha, ou ID. O 'Stop' 

é utilizado para cessar a avaliação em curso daquele particular ID, porque uma vez clicado, 

faz com que o cancelamento dos testes e, imediatamente após ativado, demonstra-se um 

abortamento e/ou status de abortado por isso. Além disso, há uma outro link em letras azuis 

que deve ser observado, com o título: 'Schedule Tests'. É uma conexão de navegação para a 

primeira página do programa (Figura 8), permitindo que o usuário para inclua mais conjuntos 

de testes, mesmo enquanto outro(s) está(ão) sendo executado(s). Tal análise permite a 

inclusão de análises específicas da disponibilidade de  publicidade e demais serviços 

ofertados um DNS.  
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Figura 9: Página de Exploração dos Resultados com Exemplos de testes do Software para 

Aferição de Disponibilidade acessada via navegador Firefox. 

Fonte: Reproduzido de METHODOLOGY TO ASSES IP CONNECTION...(OLIVEIRA et al,2015 A) 

 

Os teores na tabela inferior da Figura 9 são divididos em quatro colunas para exibir 

as verificações de disponibilidade para cada IP ou DNS. Começando no lado esquerdo para 

o lado direito, vê-se 'Repetition Nº' para 'Repetição Nº', 'URL', 'Success' para indicar o 

sucesso ou insucesso do teste e 'Date/Time' para Data/Hora. A primeira marca o número dos 

testes em cada URL. Posteriormente a ele, é o DNS ou IP, também marcado como o Uniform 

Resource Locator. Em seguida, a coluna a ‘Sucess’ está presente, com a informação se a 

URL estava disponível ou não naquele instante para que a repetição específica. E, tal 

resultado é dado por uma resposta sim (Yes) ou não (No). Ao lado desta está a data e hora 

para cada resultado de análise de link, ele carrega o mesmo padrão de registrar a data/hora 

que a tabela superior. 

Para completar os materiais e métodos utilizados no desenvolvimento desta solução, 

expor a programação central do software é indispensável. E, uma vez que se reconhece que 

o procedimento ping é o centro do programa, a sua codificação comentada como está 

digitado dentro do 'Spring Tool Suite' está na Figura 10. Nela, é visto um código java que 

contém a rotina customizada para empregar o utilitário de rede 'ping' separadamente e 
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capturar seus resultados para cada URL. Especificamente, alguns parâmetros adaptados que 

acompanham a ferramenta deste utilitário de rede (ping) são anotados. Estes são os '-n 1' e '-

w 2000', representando, respectivamente, o total de um eco pedido para pacotes enviados e 

2000 milissegundos de tempo de espera para a sua resposta. Após o ping atuar buscando a 

URL o sistema de captura um atributo verdadeiro ou falso que é armazenado em um binário 

(1 ou 0) padrão no banco de dados, que será mostrado mais tarde como um Sim ou Não na 

coluna sucesso (Figura 9 ) do usuário na Página de Exploração. Além disso, há um outro 

cenário que insere um intervalo de tempo extra de 3000 milissegundos para acionamento do 

ping. Esta janela de tempo é incluída como medida de segurança contra falhas um, porque 

com ele o sistema tem tempo suficiente para processar os pings, armazenar os dados na 

tabela MySQL e colocá-la na interface do usuário deste software. Isso evita que os pedidos 

de processamento se acumulem e/ou bloqueiem o software, mesmo quando o computador 

está em uso excessivo ou quando o usuário necessita testes diretos, contínuos e repetitivos 

com zero de tempo configurado no campo intervalo entre cada (ms) ping . Por conseguinte, 

é o que também assegura que o software não irá ocupar uma parte significativa do tempo de 

processamento de hardware no dispositivo onde ele está instalado. Também é garantido e  

devido à isso, um baixo consumo de largura de banda da rede. 

 
Figura 10: Método para executar ping em URLs e capturar os resultados - Codificação Java do 

Software para Aferição de Disponibilidade de conexão IP. 

Fonte: Reproduzido de METHODOLOGY TO ASSES IP CONNECTION...(OLIVEIRA et al,2015 A) 
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Assim que os testes de ping são colocados em execução, duas tabelas chave dentro 

de um sistema de banco de dados MySQL são preenchidas, isto é preenchidas com os 

pedidos e resultados dos testes. Estas são chamados de 'queue', para indicar a tabela com a 

fila de solicitações de baterias de testes, e 'ping_log' sendo esta a tabela que guarda os 

resultados capturados. Tais tabelas estão presentes nas Figuras 11 e 12. A tabela 'queue', 

considerados na Figura 11, inscreve a solicitação de disponibilidade exigida assim que o 

botão 'Save' (Figura 8) é acionado. Assim, as principais partes das solicitações de 

informações detalhadas são armazenadas em uma linha nesta tabela. Ou seja, ambas os 

temporizações ('interval_milisecs' e 'interval_ping_milisecs') e a quantidade de repetições 

('repeat_num') são armazenados nela. Além disso, esta detém o momento 

('create_timestamp') em que os pedidos foram enviados, bem como o estado atual da 

manipulação ("status"). Esta distinção reflete a previamente descrita coluna 'Status' na 

página que contém Exploração da interface (Figura 9). Além disso, é pertinente salientar a 

atribuição de um 'queue_id', que organiza numericamente a ordem dos eventos por linha, i. 

e., em fila de pedidos. 

 
Figura 11: Tabela 'queue' (fila) de Disponibilidade, capturada e adaptada do MySQL Workbench. 

Fonte: Reproduzido de METHODOLOGY TO ASSES IP CONNECTION...(OLIVEIRA et al,2015 A) 

 
 Quanto à outra tabela enfatizada, chamada 'ping_log', seu papel mais notável é para 

gravar continuamente os resultados dos testes. Na Figura 12 as respostas de ping são 

corroborados pela coluna 'successful', se ele exibe 1 significa que o Uniform Resource 

Locator estava disponível naquele exato momento correspondente também à informação 

presente na coluna 'create_timestamp' e, se for 0, esta é uma indicação indisponibilidade. Ele 

também mantém o número tentativa ('repeat_id') a ela relacionado, o URL ('url') verificada 

e identificação da fila solicitado ('queue_id'). Para concluir, no canto superior esquerdo desta 

tabela há um "ping_log_id 'proporcionando um sequenciamento aritmético começando em 

1, no início, e sistematicamente adicionando 1 para a próxima linha de informação sobre o 

próximo teste executado. 
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Figura 12: Tabela 'ping_log' (fila) de Disponibilidade, capturada e adaptada do MySQL 

Workbench. 

Fonte: Reproduzido de METHODOLOGY TO ASSES IP CONNECTION...(OLIVEIRA et al,2015 A) 

 
 

4.3. Software para Captura de Audiência Associada à Disponibilidade de Stream 

de Vídeo 

4.3.1. Análise de Requisitos 

 Quanto ao Software para captura de Audiência de Stream de Vídeo, desenhou-se uma 

solução considerando a já citada importância de se obter a informação na ponta do usuário 

sobre os vídeos entregues via IP do maior provedor mídia online da Internet, i. e., o YouTube 

(Statista, 2015A; Statista, 2016). Além disso, delimitou-se que o aplicativo seja compatível 

com um dos navegadores mais utilizados atualmente, o Google Chrome (Statista, 2015 B). 

Considerando-se os requisitos, com o objetivo de se capturar a audiência de um conteúdo 

audiovisual decidiu-se por um projeto em que o programa deveria ser composto por duas 

partes, descritas a seguir.  

 A parte do cliente, ou Front-end, um aplicativo para ser instalado no browser no 

formato de extensão que poderia ser instalado em qualquer dispositivo com o navegador 

Google Chrome com habilitação para extensões. Este coleta e envia determinados dados a 
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um centralizador. Estes dados são estatísticas (medidas e informações) de vídeos acessados, 

ou seja, visualizados pelos usuários. Ressalta-se que isto é realizado a partir de dados 

presentes nos códigos públicos do site quando uma página com vídeo do YouTube é 

acessada, momento o qual o aplicativo fica ativo. Tais dados selecionados para serem 

capturados e enviados de forma automática ao centralizador são:  

- Tempo Total com a Página aberta; 

Esta variável escolhida para avaliar o quanto o usuário está disposto a ficar em uma página 

para visualizar um conteúdo isto está tanto associado com audiência quanto com a 

disponibilidade. 

- Tempo para carregar o vídeo; 

Este parâmetro está associado para medir-se a disponibilidade inicial para o conteúdo 

começar a ser visto.  

- Tempo de vídeo assistido; 

Esta métrica demonstra a relação forte com a audiência, pois denota o tempo que o conteúdo 

foi tocado. 

- Tempo com vídeo em Pausa; 

Este tempo está relacionado intimamente com a questão da disponibilidade do conteúdo e 

com a audiência, pois demonstra o quanto um usuário está disposto a esperar que um 

conteúdo seja visto. Além disso, permite análise mais aprofundada e abre questão para que 

outras possibilidades possam ter ocorrido como o usuário deixar o vídeo em pausa para que 

ele carregue, quanto para separar por puro esquecimento quando acessa outro conteúdo ou 

por deixar em pausa excessivamente além do tempo para carregar o conteúdo pretendido.   

- Tempo Total do Vídeo; 

 Esta métrica é necessária para se comparar quanto tempo aquele vídeo foi assistido. 

- Quantidade de Interações na Timeline, isto é, durante na barra de duração do vídeo; 

Este número nos provê indícios referentes disponibilidade, pois se um usuário teve de 

realizar muitas interações com o conteúdo é algo relevante a ser observado. Bem como 

tangencia a questão da audiência para o caso da pessoa desejar assistir diversas vezes um 

mesmo vídeo ou um mesmo trecho. 

- Tempo pós Vídeo; 

Esta variável combinada com a do tempo total colabora para que se separe o tempo referente 

aquele vídeo, bem como delimita questão uma questão da disponibilidade pois este tempo 
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pode ser pré-carregamento de um próximo vídeo caso a pessoa esteja com algum tipo de 

reprodução automática ativada; 

- URL, Universal Resource Locator, isto é, endereço na Internet do vídeo; 

Saber qual conteúdo está ou não disponível, tem ou não audiência satisfatória é necessário 

para a cadeia comercial envolvida na entrega via IP. 

- Visualização, número de visualizações e, por consequência o número da visualização 

específica; 

Esta métrica se demonstra necessária de ser observada, pois colabora na estratégia da CDN 

e demais de se pré-carregar um conteúdo demandado atendendo assim expectativas do 

ecossistema tratado. 

- Canal, isto é, o produtor e/ou proprietário do conteúdo; 

Saber qual o Canal se demonstra interessante, pois permite saber mesmo caso um conteúdo 

não possua muitas visualizações nesta plataforma, ele pode ter demanda alta pois em outro 

provedor (ex: canais e programas consolidados de TV e Rádio, Páginas de influenciadores 

digitais no Facebook, etc.) e isto deve ser observado.  

- Inscritos, ou seja, o número de usuários inscritos que o Canal possui; 

Este número valora o número de pessoas que serão contatadas caso o canal lance um vídeo 

novo, logo se o canal possui muitos inscritos geralmente é porque sua audiência é alta, isso 

afeta a estratégia dos provedores para disponibilidade. 

 Adicionalmente, outros dados julgados relevantes são capturados através de um 

breve questionário para preenchimento pelo usuário quando o software é instalado. Estes 

são: 

- Cidade; 

Saber a localização física do usuário colabora bastante para avaliar a conexão, uma vez que 

a QoS é subjetiva isso pode colaborar para a questão de estratégia de CDN (ex: um usuário 

que acessa em uma metrópole versus um usuário que acessa de uma região remota.). 

- Idade; 

Uma vez que o shift de TV tradicional para “TV” por Internet é geracional, isto é, quanto 

mais jovem maior a demanda por conteúdo da rede, maior disponibilidade tal pessoa espera. 

- Sexo. 

Uma vez que o acesso em vídeos do YouTube é 68% masculino e 32% feminino (Statistic 

Brain, 2016; Youtube, 2017) é necessário saber qual parte da base dos dados capturados 

precisamos aumentar. Isto é, se precisamos de mais usuários e de qual gênero. 
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 Além disso todos os dados possuem um carimbo de tempo para que possam ser 

analisados separadamente, como por exemplo na estreia de um conteúdo.  Ademais todas as 

informações capturadas e as respectivas analises estão nos capítulos 5.3.2.1 e 5.3.2.2. 

 A parte do centralizador, ou servidor que recebe, armazena, manipula e exibe todos 

estes dados, é o denominado de Back-end. Um software que atua como servidor na Internet, 

que disponibilizará serviço de recebimento, salvamento (registro) e consulta dos dados 

capturados, segmentando-os em tabelas de bancos de dados.  

 

4.3.1.1. Modelagem com UML – Unified Modelling Language - 

Linguagem de Modelagem Unificada 

 Na etapa de análise de requisitos se fez necessário conceber uma modelagem da 

solução pretendida. O objetivo foi desenhar a relação entre codificação, banco de dados, 

processos envolvidos e comunicação baseados nas premissas do UML - Unified Modelling 

Language, ou seja Linguagem de Modelagem Unificada. Existem diversas definições para 

este método, para as finalidades deste projeto a considerada foi a concepção em desenho de 

sistema via diagrama como proposto em suas premissas genéricas (Arthemia, 2017; Object 

Management Group (OMG), 2017; Alhir, 2003). A Figura 13 a seguir ilustra tal diagrama. 

Através desta busca-se elucidar o funcionamento entre os entes do sistema em questão. 
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Figura 13: Diagrama UML da representação da solução. 

Fonte: Figura Própria 

 

 
 

4.3.2. Desenvolvimento  

 Para desenvolver tal software que seja capaz de interagir com a chamada API, 

Application Programming Interface, ou Interface de Programação de Aplicativos do 

Youtube selecionou-se a linguagem JavaScript. E para armazenar os dados utilizou-se um 

banco de dados MySQL, e, consequentemente a linguagem SQL para manipular e tratar os 

dados. A seguir temos as principais partes da codificação que se implementou para o Front-



 

59 
 

end que é a extensão instalada no browser do dispositivo do consumidor de conteúdo 

audiovisual. 

 Nesta Figura 14, tem-se a programação de um código que verifica mudanças na 

página, isto é no endereço URL e registra, salvando os dados localmente sempre que uma 

mudança para outra página é executada. Ou seja, captura quando o usuário deixa de acessar 

determinado conteúdo e salva nos cookies do Browser, na máquina do cliente todas as 

informações monitoradas e capturadas.  

 
Figura 14: Codificação da Extensão com as funções para verificar atualização de URL e/ou saída 

do navegador e enviar dados para o banco de dados local. 

Fonte: Figura Própria 

 
 Para a Figura 15, tem-se a programação de um código que verifica o preenchimento 

dos dados pessoais do usuário, no momento da primeira utilização da Extensão. Isto é, logo 

após a instalação da extensão no Browser, assim que acessar uma página com vídeos do 

YouTube, o código a seguir solicita via questionário para preenchimento da Cidade, Idade e 

Sexo daquele usuário. Este questionário é preenchido uma vez só, na primeira utilização, 

depois estes dados ficam automaticamente armazenados nos cookies do Browser. Através 

deste código também é possível observar que estas informações são configuradas para serem 

de preenchimento obrigatório, sendo programado para que o usuário não pule ou não deixe 

de preencher estas informações. 
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Figura 15: Codificação da Extensão para checar se os dados que o usuário precisa preencher no 

momento da primeira utilização foram respondidos. 

Fonte: Figura Própria 

 
 A codificação principal, denominada de núcleo de programação da Extensão está 

presente na Figura 16 a seguir. Através dela, é possível observar a partir do comentário 

“//COLETA INFORMAÇÕES DO VÍDEO” a interação existente com a API do site do 

YouTube, sendo esta a codificação que apresentou a maior dificuldade de ser descoberta e 

implementada, em especial as informações de tempo contidas no script que se altera ao longo 

do tempo, isto é, ao longo da reprodução de um vídeo. Nela, coletamos nome do vídeo, 

tempo assistido, tempo total, número de visualizações e número de inscritos no canal. 

Anteriormente a esta, temos essas informações definidas como variáveis desta função maior, 

que possui o objetivo de gravar os dados no Back-End. Sendo que imediatamente após a 

coleta dos dados, temos a função que encaminha todos estes dados para um serviço da web 

mantido pelo site configurado para tal no domínio de propriedade própria, o 

‘tetconsultoria.com.br’. Caso a comunicação falhe ao enviar estes dados, é emitida ao 

usuário uma mensagem sobre este problema informando que o serviço web não foi 

comunicado, estava indisponível para enviar os dados. 
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Figura 16: Codificação de núcleo da Extensão demonstrando a captura dos dados monitorados e 

envio para o Back-end de serviço na Web. 

Fonte: Figura Própria 

 
 Para a Extensão e este software funcionar corretamente, uma verificação contínua de 

qual página o usuário está, para qual mudou, se mudou ou não, etc. a fim de não perder 

conteúdo algum. Isto, pois as informações capturadas pelos códigos previamente descritos 

são capturadas e enviadas ao centralizador são feitas a cada página com vídeo acessada de 

maneira automática. Ou seja, segue-se uma sequencia de monitoração, captura e envio para 

o WebService. Dessa forma, para atingir este objetivo de checar mudanças na página, tanto 

para enviar as informações já coletadas, quanto para iniciar nova coleta, os métodos 

demonstrados na Figura 17 a seguir foram implementados. Neste código, se tem a 

verificação se URL mudou por solicitação do usuário, por meios automáticos do próprio site 

do YouTube, quando a reprodução contínua e automática de vídeos em sequência está 

configurada neste site, uma vez que é assim por padrão no site. E, além disso, como 

checagem adicional se tem uma verificação ao longo do tempo a cada 100 milissegundos se 

a página mudou. Esta codificação aciona o envio de todas as informações assim que uma 

mudança ocorre, sendo somente neste momento de mudança que elas são enviadas.  
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Figura 17: Codificação da Extensão com funções para verificar continuamente alterações na 

página do usuário. 

Fonte: Figura Própria 

 
 A parte da programação do Back-end está ilustrada na imagem da Figura 18. Nesta, 

tem-se a codificação que implementa o servidor de serviços web que aceita, recebe e insere 

no banco de dados SQL o retorno, i. e., as informações coletadas de todos os vídeos 

acessados de todos os usuários que tem o cliente instalado em seu navegador. A programação 

demonstra o ASMX, ou ‘Active Server Method File’, um ‘Método Ativo para Servidor de 

Arquivos’ que é o Web Service da linguagem .NET, método implementado nesta parte da 

solução que implementa a página e provê o serviço referido.  Em seguida, tem-se a 

solicitação que acessa o banco de dados MySQL e que aloca todos os dados. Definindo 

assim, nesta inserção a tabulação, parametrização em colunas em uma tabela criada no banco 

de dados para as informações apanhadas dos clientes. 
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Figura 18: Codificação do Back-end com a programação do WebService para aceitar o 

recebimento das informações dos clientes e as salvar em Banco de Dados SQL. 

Fonte: Figura Própria 

 
 A Figura 19, demonstra a referida categorização dos dados dentro do RDBMS 

empregado, ou Banco de Dados Relacional. Nesta imagem é possível visualizar o encaixe 

da tipificação dos dados nos devidos campos, ou melhor, colunas, da tabela onde se 

armazenam os dados recebidos pelo Back-end. Vale ressaltar que a visualização da estrutura 

de dados está ocorrendo através de uma ferramenta administrativa denominada 

phpMyadmin. 
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Figura 19: Página de visualização da Estrutura dos dados presentes na tabela do MySQL 

acessando via ferra administrativa phpMyAdmin. 

Fonte: Figura Própria 

 
 A Figura 20 a seguir, demonstra dentro da citada interface administrativa, a seleção 

da tabela que salva os dados para exibição na interface produzida pelo sistema de Back-end 

para visualização de todas as informações presentes no banco. 

 
Figura 20: Página de visualização da Seleção dos dados presentes na tabela do MySQL 

acessando via ferra administrativa phpMyAdmin. 

Fonte: Figura Própria 

 
 A Figura 21, a seguir, exibe também dentro desta interface administrativa, um 

exemplo de busca de todos os dados da tabela para exibição na interface produzida pelo 

sistema de Back-end para visualização de todas as informações presentes no banco. Esta 
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interface de usuário produzida, implementada em grande parte pelos códigos mencionadas, 

está presente no capítulo de resultados sobre esta solução de software.  

 
Figura 21: Página de visualização de Busca dos dados presentes na tabela do MySQL acessando 

via ferra administrativa phpMyAdmin. 

Fonte: Figura Própria 

 
 Ademais, faz-se necessário ressaltar uma questão sobre esta comunicação, dados, 

atributos e parâmetros. O Back-end somente aceita dados que forem enviados com os 

atributos exatamente como descritos nos códigos apresentados, qualquer coisa fora dessa 

parametrização não é aceita pelo WebService. Dessa forma, com a obrigatoriedade de 

atributos corretos, garante-se integridade e objetividade dos dados e tabelamento correto no 

armazenamento temporário nos cookies do cliente quanto no registro correto do lado do 

servidor que recebe as informações. 
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5. RESULTADOS  

 Neste capítulo os produtos e/ou entregas dos quatro estudos, análises e 

implementações executadas são demonstrados. 

 

5.1. Comparativo Técnico-Matemático Vazão IP Stream versus TV Broadcast 

 Os desafios centrais da transmissão via Internet Protocol, i. e, IP Television (IPTV), 

são: sustentar uma comunicação bidirecional com os aparatos de controle previamente 

descritos e duplicação de informações para cada dispositivo de destino final. Para enfrentar 

esta questão Content Delivery Networks (CDNs) têm provado ser de razoável sucesso para 

conteúdo já gravado, ou seja, não para transmissões ao vivo. Enquanto que para a operação 

de conteúdo ao vivo não pode ser devidamente aplicado, uma vez que a transmissão é 

diretamente da origem a todos os clientes que o solicitem. Tais acontecimentos podem criar 

um ambiente estressante, portanto, quase toda a largura de banda de rede é rapidamente 

esgotada. (Oliveira et al, 2015 A; ITU, 2003, Kaduoka et al, 2016) 

 

5.1.1. Custo em vazão e em solução técnica para transmissões ao-vivo e não ao-

vivo 

 Considerando transmissões ao vivo, um vídeo Full HD mais fluxo de áudio, para uma 

ampla tela de 16:9 e imagens de até 1920×1080 pixels de tamanho, requer uma vazão de 

cerca de 19,3 Mbits por segundo na maioria dos padrões de TV digital em uso hoje (Bedicks, 

2008). E, considerando-se os protocolos de embalagem intrínsecos para sobre a distribuição 

(IPTV) internet este custo começa em 19.97 Mbits/seg para um usuário. Sendo assim, se o 

número de utilizadores aumenta esta taxa de transferência, que segue um crescimento linear 

proporcional e aritmético. Ou seja, juntamente com ele, para dois utilizadores custa o dobro 

(39,94 Mbits/s), para três o triplo (59,91 Mbits/s) e assim por diante. É importante ter em 

mente que a tradicional transmissão de TV digital precisa somente da largura de banda 

inicial, que é continuamente permanente no 19.3 Mbits/seg. As Figuras 22, 23 e 24 trazem 

esta avaliação matemática graficamente, nelas, é possível observar a vazão para cada escolha 

e compreender as razões para um fluxo de IP ao vivo ser geral e corretamente esperado em 

se tornar um incidente de ‘cord-cutters’. 

 Este custo de throughput que é linear, mas em particulares interpretações na literatura 

é considerado como exponencial é, até agora, inevitável em redes IP, e qualquer evento para 

numerosos clientes são geralmente previstos, e posteriormente confirmados, como eventos 
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denominados 'cord-cutters' ou cabo-cortadores, que ocasionam o mau funcionamento ou 

queda geral da transmissão (Cloonan and Allen, 2011; Oliveira et al, 2015 A, Chaves de 

Oliveira et al, 2016 Kaduoka et al, 2016). Enquanto isso, embora TV não forneça uma mídia 

sob demanda e os usuários estão diretamente nas decisões de conteúdo das emissoras, ela 

permanece com um custo-benefício baixo, em termos de utilização de link e de viabilidade 

técnica, sendo a escolha para as transmissões ao vivo (Bedicks, 2008; Oliveira et al, 2015 

A; Oliveira et al, 2015 B). 

  
Figura 22: Comparação Vazão básica de um fluxo de dados Full HD em IPTV Stream versus o 

número de usuários. 

Fonte: Adaptado e Reproduzido de IP VIDEO DELIVERY COST: AN ANALYSIS...(OLIVEIRA et 

al,2015 B) 
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Figura 23: Comparação Vazão básica de um fluxo de dados Full HD em Broadcast Tradicional de 

Televisão Digital versus o número de usuários. 

Fonte: Adaptado e Reproduzido de IP VIDEO DELIVERY COST: AN ANALYSIS... (OLIVEIRA et 

al,2015 B) 

 
 

Figura 24: Comparação de vazão para transmissão Full HD ao vivo entre IPTV e DTV. 

Fonte: Adaptado e Reproduzido de IP VIDEO DELIVERY COST: AN ANALYSIS...(OLIVEIRA et 

al,2015 B) 

 
 Em análise, uma vez que o cenário hoje em dia exige uma demanda de alta definição 

para toda e qualquer mídia, é necessário avaliar o custo de fazer a escolha para fornecer 
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conteúdo. As redes de pacotes são inevitáveis, porém, por definição, não oferecem garantias 

de transmissão e de qualidade, exigindo abordagens eficazes e bem planejadas, tais como 

Content Delivery Networks para funcionar adequadamente para este objetivo. No entanto, 

para evitar o seu ponto fraco, i. e., o vazão excessiva, transmissões HD ao vivo precisam ou 

garantir uma largura de banda suficiente para a tarefa ou limitar numerosos telespectadores. 

Por outro lado, temos uma tecnologia comprovada, Televisão Digital, com melhorias 

recentes e que é, termos de consumo de bitrate, muito mais viável do que qualquer técnica 

de IP que temos disponível atualmente. Esta é uma abordagem que é mais provável que seja 

bem sucedida, porque por um lado o entupimento do canal de internet é evitado e a garantia 

de qualidade é fornecida, atendendo a inúmeros clientes em nas normas alta qualidade de 

conteúdo que eles esperam. 

 

5.2. Software para Aferição de Disponibilidade de Conexão de forma segregada 

 

5.2.1. Funcionamento e Dados Capturados 

 Ao se considerar a concepção e as capturas do Software para Aferição de 

Disponibilidade de Conexão, há de se, através dos dados apresentados fornecidos nas tabelas 

das Figuras 11 e 12, conceber um gráfico de linha do tempo de disponibilidade, semelhante 

a uma avaliação de ligação da rede similar ao apresentado na Figura 2, bem como para 

calcular uma Disponibilidade da Rede Completa Medida Experimentalmente, ou 

‘Experimentally Measured Full Network Availability’ (EMFNA, Equação 4). Deste modo, 

os resultados previstos da aplicação de software aparecem, isto é, a metodologia para avaliar 

a disponibilidade da ligação de IP é atingida. Ao traçar o gráfico da tabela  ‘ping_log’ se 

torna claro visualizar quão disponível a ligação à Internet do dispositivo foi durante um curto 

período de pouco mais de dois minutos, para fins de exemplificação. Assim, na Figura 12, a 

partir de 09/maio/2014 às 19h29m00s e durou até 19h31m47s no mesmo dia, todas as 18 

medidas tomadas através de checagens de ping são enfatizadas e estabelecidas ao longo do 

tempo, ou 167 segundos. Neste, é vista uma disponibilidade positiva de 100%, de zero 

segundos indisponíveis, para o período considerado, o que também é calculada pela fórmula 

do EMFNA. A Equação 5 (Oliveira et al,2015 A) define como computar os valores para tal 

aferição considerada. 
 

Ping_log EMFNA (%) = 1 -  0 seconds (x100) = 100%          (5) 

 167 seconds 
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 O gráfico a seguir na Figura 25 confirma este cálculo e exibe as duas últimas colunas 

à direita da tabela 'ping_log': 'successful' e 'create_timestamp'. Esta é a razão para o eixo de 

tempo com início às 19h29m00s e também porque o eixo de ligação disponível está em uma 

base de 1 ou 0, i. e., ligação disponível ou indisponível. 
 

Figura 25: Gráfico de disponibilidade da rede a partir da tabela ‘ping_log’.  

Fonte: Adaptado e Reproduzido de IP VIDEO DELIVERY COST: AN ANALYSIS...(OLIVEIRA et 

al,2015 A) 

 
 É crucial para observar que estes resultados ultrapassam uma avaliação geral de 

disponibilidade da rede, permitindo que as mesmas análises dos dados sejam realizadas 

separadamente ou em conjunto, ou seja, para cada URL ou para um conjunto de recursos. 

Logo, a responsabilidade da disponibilidade é divisível por provedor de CDN por exemplo. 

No entanto, se a maioria ou todos os URLs, sob a verificação começarem a transmitir 

relatórios de ligação falhadas e se eles são de diferentes fornecedores, como os da tabela 

exposta, é razoável considerar que a responsabilidade possa ser dos Provedores de Banda 

Larga (ISPs). 

 Em última análise, atrás de um registo total disponibilidade, ergue-se a criação 

simultânea de um mecanismo de cobrança para o usuário final que só pode reduzir a fatura 

do ISP ou CDN. Suponha que um usuário defina o software para catalogar as informações 

de disponibilidade de rede para um mês. E, uma vez que o mês termina ele calcula resultado 

EMFNA do consumidor é X%. No caso, ele paga $Y mensal para o serviço de um BP, ele 

poderia reivindicar a pagar apenas um valor é igual à multiplicação de $Y vezes X%, como 

uma maneira de obter uma compensação para a conexão não ser entregue ou solicitação de 
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conexão não ser atingida por período de  equivalente ao tempo que ele ficou offline. Imagine 

que um X é de 85%, Y é de $100 e no mês foi de 30 dias de duração. O cliente pode tanto 

pedir $15 ($ 100 - 85) de desconto, pagando apenas $85 ($ 100 * 85%), ou uma solicitação 

de um período de 4,5 dias (30 dias * 15%) livre de cobranças pela conexão. Para um cliente 

corporativo, um determinado período poderia ser mais significativo do que o outro, como o 

horário comercial. Nesse contrato, horas entre 09h às 17h pode ter um peso de 75% enquanto 

as horas de 17h a 09h correspondia a um peso de 25% na média ponderada. E, isso 

certamente poderia ser refletido na análise capturada através deste software, uma vez que 

todos os testes são automaticamente gravados com o registro de data e hora em que 

ocorreram. 

 Em apreciação, uma vez que o cenário atual de redes de computadores globais 

apresenta um atendimento questionável para as crescentes demandas dos consumidores. E, 

como conteúdo migra continuamente para IP, suas limitações inerentes tendem a diminuir a 

disponibilidade de conexão. Consequentemente, maneiras de detectar essas falhas são 

essenciais, especialmente quando os monitoramentos precisam ser distribuídos, contínuos, 

suportar modificações ao longo do tempo, consumir um mínimo de processamento de 

hardware, exigir um impacto de vazão baixo na rede e executado em diferentes dispositivos 

do usuário final. 

 A metodologia proposta apresenta uma solução viável para enfrentar estes desafios, 

produzindo uma avaliação da rede em tempo real, associada a uma estratégia de 

customização que é mesmo durante os testes passível de gerenciamento pelo usuário. 

Através desta rotina, o intervalo de uplink-downlink entregue por um CDN ou ISP é 

exaustivamente examinado. Isto permite que os clientes tecnicamente provar se um recurso 

estava disponível ou não, proporcionando um controle de contrato efetivo sobre esses 

serviços pagos. Esta faturação ao lado do usuário é uma principal entrega desta aplicação, 

trazendo vantagens financeiras e proteção dos consumidores de QoS abaixo do vendido. É 

imperativo lembrar que o aplicativo foi desenvolvido inteiramente em arquiteturas de código 

aberto, i. e., sem quaisquer custos de propriedade. 

 Outro ponto deste trabalho é revelar a difícil tarefa que é a transferência de serviços 

que são tradicionalmente transmitidos por sistemas de TV para Web Stream. Expondo o fato 

de uma rede baseada em pacotes, como a Internet, requer um esforço técnico excessivo para 

tomar o papel de um sistema de televisão tradicional, especialmente quando considerados os 

eventos ao vivo destinados a numerosos telespectadores. Assim, se questiona se vale a pena 
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os investimentos expressivos necessários para fazer transmissões ao vivo na web possíveis. 

Mas, como este parece ser um futuro imutável, os usuários precisam estar atentos e exigir 

serviço como prometido em seus contratos. E que eventualmente, não sejam entregues na 

forma correta, reivindicar suas devidas restituições  através de medição técnica para um 

custo-efetivo correto. 

 

5.3. Software para Captura de Audiência Associada à Disponibilidade de Stream 

de Vídeo 

 O funcionamento para o usuário da extensão instalada no browser, o Front-end, bem 

como a exibição das coletas (dados capturados) para o usuário na parte de Back-end estão 

descritas a seguir. 

 

5.3.1. Funcionamento 

 Para o aplicativo desenvolvido, primeiramente o usuário necessita via navegador 

Google Chrome, acessar na Internet a 'Chrome Web Store - Extensions' ou 'Chrome 

Extension Store'. Uma vez nela, ao buscar por ‘Youtube Data Stats’, nome o qual se batizou 

este software, o ícone e aplicativo descrito na Figura 26 irá aparecer para ser instalado no 

navegador do usuário, disponível ao se acessar o endereço: 

‘https://chrome.google.com/webstore/detail/youtube-data-stats/nmnaacknlpckjpccicgekcno 

gaeoaipi’.  
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Figura 26: Página para instalar a Extensão a partir da 'Chrome Web Store - Extensions'. 

Fonte: Figura Própria 

 
 Ao clicar no botão azul ‘+ USAR NO CHROME’ a mensagem de confirmação para 

instalar e adicionar a extensão ao browser é exibida. Tal tela está demonstrada na Figura 27 

a seguir e também informa a que o aplicativo terá acesso de ler do usuário. Estas perguntas 

são padrões e geradas pelo próprio Google após aprovar o aplicativo e disponibilizá-lo na 

loja, devido à politicas de privacidade. 

 
Figura 27: Tela para confirmar a instalação da extensão ao browser com informações sobre o que 

o aplicativo irá ter acesso dos dados de navegação usuário. 

Fonte: Figura Própria 

 
 Após a confirmação solicitada pela Figura 27, ao clicar, em ‘Adicionar Extensão’ a 

mensagem presente na Figura 28 é exibida. Demonstrando dessa maneira, onde o ícone do 

aplicativo ficará, localizado no canto superior direito do navegador. E, além disso, diz como 

ele irá se comportar. Ou seja, ficará ‘visível’ através de uma mudança de tons de preto e 
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branco para colorido para quando ela não estiver ativa na página atual. E assumindo a cores 

vermelha e branca, estas cores e símbolo foram programadas para serem exibidas assim, para 

quando estiver ativada na página que o usuário estiver acessando. 

 
Figura 28: Informativo mostrando a confirmação da instalação da Extensão bem como a 

localização do ícone que indicará o Status ativo e inativo do aplicativo. 

Fonte: Figura Própria 

 
 Após a instalação, quando o usuário acessar algum conteúdo audiovisual do site 

Youtube, o aplicativo irá solicitar o preenchimento da cidade, idade e sexo do usuário, 

através das telas sequenciais ilustradas nas Figuras 29, 30 e 31 a seguir. Estas três perguntas, 

como já exposto anteriormente, são feitas até que o usuário as responda, estando 

configuradas de forma obrigatória em loop que demanda a resposta. Estas perguntas são 

feitas somente uma única vez, quando o usuário acessa o primeiro vídeo após a instalação 

do software. Vale ressaltar que essas informações ficam salvas localmente nos cookies, e 

são enviadas e repetidas a cada monitoração de conteúdo audiovisual realizada. 
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Figura 29: Tela para preenchimento pelo usuário da informação de sua Cidade. 

Fonte: Figura Própria 

 
 

Figura 30: Tela para preenchimento pelo usuário da informação de sua Idade. 

Fonte: Figura Própria 

 
 

Figura 31: Tela para preenchimento pelo usuário da informação de seu sexo. 

Fonte: Figura Própria 
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 A seguir, na Figura 32 temos o aplicativo ativo sobre a página enquanto um vídeo é 

visualizado pelo usuário. Neste momento significa que os códigos descritos previamente no 

capítulo de metodologia sobre este software estão atuando de forma a capturar as 

informações requeridas a fim se obter informações sobre a audiência desta transmissão IP. 

 
Figura 32: Exemplificação da Extensão ativa em funcionamento enquanto um vídeo do YouTube é 

acessado. 

Fonte: Figura Própria 

 
 As Figuras 33 e 34 apresentam, respectivamente, como o usuário é informado se a 

extensão está ativa ou inativa sobre os códigos e APIs da página que ele está acessando. Isto 

ocorre quando um vídeo do Youtube está sendo buscado. Com isso, na Figura 33, com o 

ícone da extensão colorido significa que o aplicativo está agindo, seus códigos estão 

interagindo com os da página. Enquanto na Figura 34, com o ícone em preto e branco temos 

isto inativo, o que ocorre quando o usuário não está acessando um vídeo do YouTube. 

 
Figura 33: Ícone da Extensão indicando aplicativo ativo. 

Fonte: Figura Própria 
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Figura 34: Ícone da Extensão indicando aplicativo inativo. 

Fonte: Figura Própria 

 
 Uma outra característica do software de Front-end é exposta pela Figura 35, e está 

relacionada com as já citadas questões de monitoração de qual URL o usuário está 

acessando. Esta tela aparece quando o usuário executa alguma ação para sair de uma página 

de um vídeo e não ir para outro vídeo do Youtube. Isto é, se ele vai de um vídeo para outro 

isto não ocorre. Agora se ele vai para uma página que não seja de vídeo do youtube, se ele 

fecha a aba ou o browser inteiro esta tela de confirmação de navegação é exibida. E, ao clicar 

no botão ‘Sair desta página’, toda a coleta daquela página é enviada ao centralizador após 

esse clique e se ele permanece na página, a monitoração continua normalmente. Esta página 

de confirmação se demonstrou necessária para desativar o aplicativo e não perder 

informações capturadas. 
 

Figura 35: Tela de confirmação de saída da página – desativação do aplicativo e envia 

informações ao Back-end. 

Fonte: Figura Própria 

 
 

5.3.2. Dados Capturados 

 Os dados capturados de todos os testes realizados por todos os usuários são enviados 

ao WebService, Back-end, acessível pelas interfaces descritas pelas Figuras a seguir. Vale 

ressaltar que esses dados ficam disponíveis na Internet, podendo ser acessado por qualquer 

um com acesso ao sistema. Na Figura 36, tem-se a página inicial, trata-se de uma tela de 

login, configurada assim por motivos de segurança, solicitando identificação e senha.   
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Figura 36: Tela de login ao Back-end do Software. 

Fonte: Figura Própria 

 
 Na Figura 37, disposta a seguir, tem-se a página após um login autorizado pelo 

sistema. Nela o usuário logado tem a opção de clicar em ‘Pesquisar’ para exibir tudo que 

está presente no banco de dados configurado para armazenar as informações das coletas. O 

‘Pesquisar’ realiza a seleção no banco para a exibição da busca logo abaixo da palavra 

‘LISTA’, pois neste local está configurada para ser exibida a seleção.   
 

Figura 37: Tela de Entrada e Pesquisa aos dados capturados no Back-end do Software. 

Fonte: Figura Própria 
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 Na Figura 38, disposta a seguir, tem-se a página após se clicar em ‘Pesquisar’, nela 

vemos o resultado da busca no banco de dados, exibindo-se todos os dados capturados na 

forma de uma tabela que segue a sequência das informações mais recentes para as mais 

antigas enviadas ao centralizador.   

 
Figura 38: Tela com o Resultado da Pesquisa exibindo dados capturados no Back-end do 

Software. 

Fonte: Figura Própria 

 
 Com a finalidade de detalhar esta exibição da busca realizada, a seguir se tem, na 

Figura 39, de forma clara todos os dados capturados de dois testes enviados ao Back-end. 

Da esquerda para a direita temos as colunas com as informações de Nome, Tempo Assistido, 

Tempo Total, URL, Visualização, Canal, Inscritos, Cidade, Idade, Sexo, Data. 
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Figura 39: Detalhamento de alguns Resultados Pesquisa sobre o banco com os dados capturados 

no Back-end do Software. 

Fonte: Figura Própria 

 
 A respeito dos dados capturados, é importante ressaltar para a finalidade da 

audiência, os dados mais sensíveis e geradores da avaliação são os valores tempo coletados. 

Ou seja, o Tempo Total do vídeo e o Tempo Assistido. Isto, pois se, por exemplo se dividir 

um pelo outro já temos um dado interessante, que informaria porcentagem de audiência de 

um determinado vídeo. E com os outros dados poderíamos relacionar isso em visões por 

data/hora, por público, por canal e certamente, por conteúdo especifico.  Nos exemplos 

detalhados na Figura 38, teríamos 92s divididos por 325s e 4s divididos por 325s (segundos). 

Com isto, chegaríamos em 28,3% e 1,2% da audiência para aquele espectador daquele 

conteúdo naquele momento. Além disso, preocupações com a qualidade também podem ser, 

mesmo que parcialmente, observadas por esses dados. Uma vez que, em se tratando de uma 

questão subjetiva, se o conteúdo é de qualidade aceitável o usuário assiste por mais tempo, 

se não for aceitável para ele, ele irá não assisti-lo.  
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   5.3.2.1 Análise dos Dados Capturados para aferir 

Disponibilidade 

 Para nos aprofundarmos na questão da disponibilidade, isto é, como saber se algo 

está disponível assim que demandado, i. e. latência, o primeiro dado que temos é o tempo 

para carregar o Vídeo. Sendo assim, as figuras de métricas a seguir demonstram como 

ficaram os dados com 1281 amostras, divididas nas Figuras de métricas descritas a seguir. 

Na Figura 40, referente ao Tempo para Carregar o Vídeo Geral, temos a linha de 

média aritmética representando o valor de 3.59s e os valores de latência inicial. Isto é, o 

tempo para o conteúdo começar a ser exibido das 1281 amostras. Destas, 6.32% são iguais 

ou maiores que 10 segundos, 0.54% são de 9s, 0.54% de 8s, 0.70% de 7s, 1.09% % de 6s, 

0.54% em 5s, 1.24% em 4s, 1.79% em 3s, 9.85% em 2s, 48.10% em 1s e 29.29% com 0s. 

Com isso, denota-se que 87.24% estão em até 2 segundos. Além da média de 3.59s, foram 

realizados cálculos de dispersão, obtendo o valor de 24.83s para desvio padrão e de 

616.46s2para variância. Observando a concentração de valores, realizou-se os cálculos 

ponderados, de média e desvio padrão ponderados, porém os valores obtidos não 

apresentaram alterações significativas. Sendo assim, uma análise excluindo-se as amostras 

maiores ou iguais a 10 segundos, ou 6.32% dos dados, temos uma média de 1.09s, desvio 

padrão de 1.39s e variância de 1.96s2. Observa-se uma variação expressiva no tempo para 

carregar os vídeos, apresentando diferentes tempos de bufferização, com tendência de 

variação estocástica e crescente para dados organizados ao longo do tempo. 
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Figura 40: Tempo para Carregar o Vídeo Geral. 

Fonte: Figura Própria 

 
Ficha Informativa do Gráfico: 

Desvio Padrão: 24.83s Variância: 616.46s2  Média: 3.59s 

06.32% ≥10s 00.54% 9s 00.54% 8s 00.70% 7s 01.09% 6s 00.54% 5s 

01.24% 4s 01.79% 3s 09.85% 2s 48.10% 1s 29.29% 0s 

87.24% até 2s 

Sem alterações significativas com cálculos ponderados de média e desvio padrão. 

Excluindo-se as amostras ≥10 (06.32%) 

Desvio Padrão: 1.39s  Variância: 1.96s2  Média: 1.09s 

Características: 

Variação Expressiva no Tempo para Carregar os Vídeos; 

Diferentes tempos de bufferização; 

Tendência de variação estocástica e crescente (para dados organizados ao longo do tempo). 

Nota: Refere-se à Latência inicial. 

 

Já na Figura 41 tem-se o gráfico do Tempo para Carregar o Vídeo Banda Larga, ou 

seja, denota a exibição da latência inicial para conexão em rede banda larga e acessos via 

Notebook. Neste é possível observar a distribuição dos dados, bem como a comparação com 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

Se
gu

nd
os

Amostras

Tempo para Carregar o Vídeo Geral

Tempo para carregar o vídeo Média Linear (Tempo para carregar o vídeo)



 

83 
 

a média aritmética de 5.01 segundos. Ademais, foram executados cálculos de dispersão 

obtendo-se um desvio padrão de 32.85 segundos e variância de 1078.81s2. Observa-se 

também que os testes apresentaram baixa variação, bufferização uniforme, alta estabilidade 

com tendência de leve crescimento. Apesar de valores superiores ao gráfico anterior com os 

valores gerais, a convergência para estabilidade apresentou-se expressiva. 

 
Figura 41: Tempo para Carregar o Vídeo Banda Larga. 

Fonte: Figura Própria 

 
Ficha Informativa do Gráfico: 

Desvio Padrão: 32.85s Variância: 1078.81s2  Média: 5.01s 

Características: 

Baixa Variação no Tempo para Carregar os Vídeos;  

Bufferização Inicial Uniforme; 

Alta Estabilidade. 

 

Na Figura 42 vê-se o Tempo para Carregar o Vídeo em conexão de Redes Móveis 

com Equipamentos Estáticos. Este é relativo aos testes com Redes Móveis através de um 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

Se
gu

nd
os

Amostras

Tempo para Carregar o Vídeo Banda Larga

Tempo para carregar o vídeo Média Linear (Tempo para carregar o vídeo)



 

84 
 

aparelho Celular Smartphone roteando sua conexão móvel de Internet em Wi-Fi para o 

Notebook com ambos equipamentos estáticos dentro de um ambiente construído em área 

urbana. E, vale notar que a média aritmética foi de 4.68 segundos que foi mais baixa que a 

latência inicial para o acesso em banda larga. Todavia, apresentou alta variação, além de 

tempo para bufferização inicial com tendência decrescente de forma relevante e com baixa 

estabilidade. Sendo que as computações para observar distribuição de valores apontaram um 

desvio padrão de 13.19s e uma variância de 174.10s2. 

 
Figura 42: Tempo para Carregar o Vídeo em conexão de Redes Móveis com Equipamentos 

Estáticos. 

Fonte: Figura Própria 

 
Ficha Informativa do Gráfico: 

Desvio Padrão: 13.19s Variância: 174.10s2  Média: 4.68s 

Características:  

Alta Variação no Tempo para Carregar os Vídeos; 

Bufferização Inicial Decrescente; 

Baixa Estabilidade. 
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Para a Figura 43, se exibe o gráfico intitulado de Tempo para Carregar o Vídeo em 

conexão de Redes Móveis com Equipamentos em Movimento. Neste, como no anterior, 

estão relacionados as amostras de experimentações com Redes Móveis através de um 

aparelho Celular Smartphone roteando sua conexão móvel de Internet em Wi-Fi para o 

Notebook. Todavia, para este caso, tanto o Celular quanto o Notebook estavam em 

movimento dentro de um veículo automotor trafegando por uma região metropolitana. Desse 

modo, se apontou uma média aritmética de 1.32 segundos, uma das menores das médias 

gerais observadas nestas análises. E, seguindo tal disposição, os valores de dispersão obtidos 

matematicamente demonstraram um desvio padrão de 3.49s e uma variância de 12.21s2. Vale 

extrair a interpretação de que houve uma baixa variação do tempo de carregamento inicial 

do conteúdo, uma bufferização inicial uniforme e um alto nível de estabilidade. 

 
Figura 43: Tempo para Carregar o Vídeo em conexão de Redes Móveis com Equipamentos em 

Movimento. 

Fonte: Figura Própria 

 
Ficha Informativa do Gráfico: 

Desvio Padrão: 3.49s  Variância: 12.21s2  Média: 1.32s 

Características:  

Baixa Variação no Tempo para Carregar os Vídeos; 

Bufferização Inicial Uniforme; 

Alta Estabilidade. 
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  Com a Figura 44, ou gráfico da experimentação denominado de Sem lista de 

Reprodução automática, Sem usuário cadastrado no Google, Com mascaramento de IP e 

localidade via VPN (Virtual Private Network). Para estes testes é preciso pontuar que foram 

conduzidos com conexão em banda larga. O objetivo principal foi demonstrar qual o impacto 

quando o usuário deseja ser anônimo, valendo-se de mecanismos robustos de privacidade 

como os propiciados por uma Rede Virtual Privada (VPN). Este caso estudado apresentou a 

maior média aritmética com valor de 7.31 segundos e os cálculos de dispersão seguiram este 

aumento, sendo o desvio padrão de 57.03s e a variância de 3252.40s2. Enquanto que, para 

resultados organizados ao longo do tempo, a tendência de crescente é expressiva. Em 

complementação, caracteriza-se pela alta variação do tempo de carregamento inicial do 

vídeo, pela bufferização da latência inicial crescente e por uma baixa estabilidade. 

 
Figura 44: Tempo para carregar o Vídeo com Navegação Anônima - Sem Lista de Reprodução 

Automática, Sem Usuário Cadastrado no Google, Com mascaramento de IP e localidade via VPN. 

Fonte: Figura Própria 

 
Ficha Informativa do Gráfico: 

Desvio Padrão: 57.03s  Variância: 3252.40s2  Média: 7.31s 

Características: 
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Alta Variação no Tempo para Carregar os Vídeos; 

Bufferização Inicial Crescente; 

Baixa Estabilidade. 

 

A Figura 45, apresenta o gráfico intitulado de Com lista de Reprodução automática, 

Sem usuário cadastrado no Google, Com mascaramento de IP e localidade via VPN (Virtual 

Private Network). Nestes testes, observou-se a evolução em relação ao estudo protagonizado 

na Figura 44. Isto, pois com a Figura 45 tem-se a descoberta do usuário, ou seja, da perda 

parcial da privacidade ao longo do tempo, ou seja diminuição dos efeitos do mascaramento 

propiciado pela VPN. Assim sendo, se aferiu a média destas experimentações em 2.85 

segundos e a disposição de distribuição calculada em 7.81s de desvio padrão e variância de 

60.96s2. Traduzindo-se também em baixa variação do tempo de carregamento inicial do 

audiovisual, uniformidade na bufferização referente à latência inicial e alta estabilidade. A 

tendência geral linear, apesar de significativamente uniforme e estável apresenta uma leve 

tendência de crescimento ao longo do tempo. Com isso, se observou um resultado melhor 

para a questão da disponibilidade, com redução no período de carregamento. 

 
Figura 45: Tempo para carregar o Vídeo com Navegação Anônima - Com Lista de Reprodução 

Automática, Sem Usuário Cadastrado no Google, Com mascaramento de IP e localidade via VPN. 

Fonte: Figura Própria 
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Ficha Informativa do Gráfico: 

Desvio Padrão: 7.81s  Variância: 60.96s2  Média: 2.85s 

Características: 

Baixa Variação no Tempo para Carregar os Vídeos; 

Bufferização Inicial Uniforme; 

Alta Estabilidade. 

 

Continuando na questão da disponibilidade, a relação entre o tempo com vídeo em 

pausa, valor que engloba a soma pausas e travamentos de usuário quanto de sistema, com o 

número de interações na timeline. Na Figura 47, de Tempo com Vídeo em Pausa X 

Quantidade de Interações na Timeline, as relações são evidenciadas. Nesta análise, os testes 

evidenciaram uma dependência que quanto maior o número de interações com o conteúdo, 

maior o tempo com o conteúdo pausado. Ou seja, mais indisponível o audiovisual, mais 

travamentos e consequente empobrecimento da experiência fornecida ao usuário. A 

quantidade de interações indica todas as vezes em que se interagiu com o vídeo seja por 

usuário ou seja por sistema. E pontua-se que tal valor é acrescido consideravelmente nas 

vezes em que se carregam os quadros nos episódios em que o usuário e/ou o sistema clica 

e/ou move-se sobre a barra de tempo do vídeo. Além disto, o valor aumenta 

proporcionalmente em relação à quantidade de quadros carregada pelo sistema, tal situação 

é exemplificada pela Figura 46.  

 A partir da análise dos dados de tempo com vídeo em pausa denota-se que 53.32% 

dos testes apresentaram 0 segundos, 21.08% ficaram em 1s, 0.86% em 2s, 1.56% com 3s, 

1.95% para 4s, 1.80% em 5s, 1.87% para 6s, 0.94% a 7s, 1.09% com 8s, 1.17% em 9s e 

14.36% com valores iguais ou maiores que 10 segundos. Enxerga-se um agrupamento 

74.40% dos testes conduzidos se encontram com valor de até 1 segundo. Enquanto que a 

média aritmética ficou em 78.02s e dos cálculos de dispersão dos dados se obteve um desvio 

padrão de 949.62s e variância de 901,778.15s2. Também foram calculados a média 

ponderada e o desvio padrão ponderado que não apresentaram modificações relevantes. 

Dessa forma, se executou o mesmo corte observado previamente, a fim de extrair maiores 

informações dos dados capturados. Isto é, com a finalidade de observar o comportamento da 

concentração dos dados, excluindo-se as amostras maiores ou iguais a 10s, se obtém uma 

média de 0.95s, desvio padrão de 1.92s e variância de 3.69s2. 
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Com o estudo da quantidade de interações, observa-se que 2.97% contam com 1 

interação, 4.29% estão em 2 interações, 29.12% com 3 interações, 13.19% para 4 interações, 

26.23% em 5 interações, 6.01% com 6 interações, 2.11% a 7 interações, 1.87% em 8 

interações, 1.64% com 9 interações e 12.57% com 10 ou mais interações. Igualmente 

vislumbra-se que 75.80% das amostragens possuem até 5 interações. E com os cálculos da 

disposição e da distribuição destes dados tem-se uma média de 18.08 interações, desvio 

padrão de 86.56 interações e a variância de 7,492.75 interações2. Também foram realizadas 

computações ponderadas como de média ponderada e desvio padrão ponderado que não 

apresentaram alterações relevantes. Dessa forma, para se levantar informações sobre a 

concentração dos dados, retirou-se os valores com 10 ou mais interações e a média aritmética 

ficou em 4.16 interações, o desvio padrão em 1.55 interações e a variância com 2.42 

interações2. 

Ademais, observa-se uma medida de dependência entre estes dois tipos de dados com 

uma correlação positiva e um coeficiente de 0.06. E, apesar de baixo, este valor apresenta-

se com uma tendência de incremento quanto maior o número de experimentações 

consideradas no cálculo. Ademais, observa-se que quando se considera uma margem de 5% 

nos valores de tempo em pausa ou de interações, para mais ou para menos, o coeficiente 

tende à uma apresentar um índice referente à uma correlação perfeita denotando uma medida 

de dependência elevada. 

 
Figura 46: Quantidade de Interações na Timeline do Vídeo no YouTube através de Quadros 

carregados. 

Fonte: Reproduzido e Adaptado de For the Love of Physics (Walter Lewin's Last Lecture). (Lewin, 

2014) 
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Figura 47: Tempo com Vídeo em Pausa X Quantidade de Interações na Timeline. 

Fonte: Figura Própria 

 
Ficha Informativa para Tempo com Vídeo em Pausa: 

Desvio Padrão: 949.62s Variância: 901,778.15s2  Média: 78.02s 

14.36% ≥10s 01.17% 9s 01.09% 8s 00.94% 7s 01.87% 6s 01.80% 5s 

01.95% 4s 01.56% 3s 00.86% 2s 21.08% 1s 53.32% 0s 

74.40% até 1s 

Sem alterações significativas com cálculos ponderados de média e desvio padrão. 

Excluindo-se as amostras ≥10 (14.36%) 

Desvio Padrão: 1.92s  Variância: 3.69s2  Média: 0.95s 

 

Ficha Informativa para Quantidade de Interações(i) na Timeline: 

Desvio Padrão: 86.56s Variância: 7,492.75s2  Média: 18.08s 

12.57% ≥10i 01.64% 9i 01.87% 8i 02.11% 7i 06.01% 6i 26.23% 5i 

13.19% 4i 29.12% 3i 04.29% 2i 2.97% 1i 

75.80% até 5i 

Sem alterações significativas com cálculos ponderados de média e desvio padrão. 

Excluindo-se as amostras ≥10 (12.57%) 

Desvio Padrão: 1.55i  Variância: 2.42i2  Média: 4.16i 
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Características: 

Relacionamento: Quanto Mais Interações Maior é o Tempo de Pausa.  Logo, Mais 

Indisponível o conteúdo, Mais Travamentos e Empobrecimento da Experiência do Usuário. 

Correlação Positiva entre Pausa e Interações com coeficiente de 0.06 que, com margem de 

+-5% tende à correlação perfeita. 

Nota 1: Tempo com Vídeo em Pausa engloba tanto as pausas de usuário e sistema. 

Nota 2: Quantidade de Interações indica toda as vezes em que se interagiu com o Vídeo seja 

este usuário e/ou sistema.  

 

Já nas análises das Figuras 48 e 49 a seguir temos a comparação entre o tempo para 

carregar o vídeo e sua relação com o tempo pós vídeo. Nelas tem-se o esboço que o tempo 

de latência inicial varia com e sem reprodução automática. Uma vez que o tempo para 

carregar o próximo conteúdo é menor quando a opção de reprodução automática está 

selecionada pois propicia que o vídeo seja pré-carregado. Lembrando que se trata dos 

mesmos testes os quais as condições foram elucidadas quando se observaram as métricas 

das Figuras 44 e 45, respectivamente. 

Ao se analisar a Figura 48, referente ao Tempo para Carregar Vídeo X Tempo pós 

Vídeo (VPN s/ Rep. Aut.), enxerga-se um casamento expressivo destas duas variáveis. 

Todavia, o tempo após o vídeo não influencia o período de latência inicial do audiovisual e 

vice-versa. Isto, pois não foi encontrado um relacionamento que possa ser considerado como 

relevantemente benéfico, mas prejudicial. Sendo que tal relacionamento evidencia que 

mesmo com altos tempos depois dos vídeos a tendência de aumento se replica para o tempo 

de carregamento do início dos vídeos. Evidencia-se que a adoção da privacidade total 

provida através da Rede Virtual Privada em um esquemático sem o emprego da Reprodução 

Automática, evitou o possível provisionamento para um pré-carregamento e alinhamento da 

transmissão. Sendo assim, não importou positivamente o valor do tempo pós vídeo, baixo 

ou elevado que não influenciou na tendência de crescimento da latência inicial ao longo do 

período dos testes. Vale ressaltar que tal comportamento se deve à aleatoriedade com que os 

vídeos foram escolhidos, logo o tempo após o vídeo não era usado para carregar a próximo 

conteúdo. Ademais, se conduziu cálculos a respeito da medida de dependência entre os 

conjuntos de dados de cada tempo e foi obtido um coeficiente de correlação positivo e 

elevado, o que suscita uma correlação próxima de perfeita com valor de 0.96. 
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Figura 48: Tempo para Carregar Vídeo X Tempo pós Vídeo (VPN s/ Rep. Aut.). 

Fonte: Figura Própria 

 
Ficha Informativa do Gráfico: 

Características: 

Tempos não possuem um efeito um sobre o outro;  

Sem relacionamento relevante; 

Correlação Positiva entre Tempo de Latência Inicial e Tempo Pós Vídeo com coeficiente 

de 0.96, correlação próxima de perfeita; 

Como os próximos vídeos são escolhidos aleatoriamente, então o Tempo pós Vídeo não é 

empregado para carregar o próximo. 

  

Na Figura 49 do Tempo para Carregar Vídeo X Tempo pós Vídeo (VPN c/ Rep. 

Aut.), se nota a relevância da previamente citada perda parcial da privacidade ou da 

descoberta do usuário pelo sistema. Isto é evidenciado com o relacionamento expressivo 

entre as duas variáveis que denotam o tempo, o qual denota que tanto a ativação e, 

consequente seguimento da Reprodução Automática conjuntamente com Tempo Pós Vídeo 
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atuam para reduzir o Tempo para Carregar o Vídeo inicial. Tal diminuição colabora para 

uma alta estabilidade e uniformidade dos períodos de carregamento observados. Do mesmo 

modo, se adverte de forma mais clara que o detrimento da privacidade colabora para que a 

transmissão esteja com níveis melhores de disponibilidade. Ademais, a correlação obtida é 

próxima de perfeita com valor de 0.91, a diferença é que neste caso ela atuou beneficamente 

colaborando para atenuar o tempo de carregamento. 

 
Figura 49: Tempo para Carregar Vídeo X Tempo Pós Vídeo (VPN c/ Rep. Aut.). 

Fonte: Figura Própria 

 
Ficha Informativa do Gráfico: 

Características: 

Correlação Positiva entre Tempo de Latência Inicial e Tempo Pós Vídeo com coeficiente 

de 0.91, correlação próxima de perfeita; 

Tempos com relacionamento significativo; 

Tempo pós vídeo reduz o tempo para carregamento; 

Estabilidade e Uniformidade das temporizações. 

Nota: Os pontos fora da tendência apresentam travamentos dos vídeos. Nestes é possível 

observar travamento para carregar inicialmente o conteúdo e travamento para ir para o 

próximo vídeo. 
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Permanecendo-se na questão da disponibilidade comparando-se, respectivamente nas 

Figuras 50 e 51 com os gráficos o Número de inscritos do Canal, o Número de Visualizações 

contra a latência inicial do vídeo, ou seja, o tempo para carregar a página. Com isto, observa-

se a influência que estes dois indicadores podem possuir sobre a disponibilidade. 

Para a Figura 50, tem-se formatação gráfica da Quantidade de Visualizações X 

Tempo para Carregar o Vídeo. Sendo que o número de vezes que o conteúdo foi assistido 

apresenta efeito benéfico atuando diminuindo o tempo de carregamento. E deste jeito, 

observamos que quanto mais visualizações um audiovisual possui, menor a tendência o 

período de tempo que este levará para iniciar a exibição. Vê-se que os vídeos com uma 

Quantidade de Visualizações a partir de 200 milhões tem-se o tempo concentrado em 0.9 

segundos. Adicionalmente, observa-se que vídeos com um número igual ou maior que este 

de visualizações tendem à estar dentro de 0 a 2 segundos de latência inicial de carregamento. 

Relembra-se que 29.29% dos testes apresentaram 0s, 48.10% ficaram em 1s e 09.85% com 

2 segundos. 

 
Figura 50: Quantidade de Visualizações X Tempo para Carregar o Vídeo. 

Fonte: Figura Própria 

 
 

 Enquanto que na Figura 51 demonstra a Quantidade de Inscritos X Tempo para 
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a partir de 2.5 milhões com valores para tempo de latência inicial com uma concentração em 

1.0 segundos. Além de maneira significativa, estabelecer a tendência dos conjuntos de dados 

serem proporcionalmente invertidos de alguma forma. Isto é, no sentido de que quando a 

quantidade de usuários inscritos em um determinado canal aumenta, o tempo de 

carregamento inicial tende a ser menor, estando na faixa de até 2 segundos. É importante 

lembrar que até 2s encontram-se 87.24% dos testes. 

 Além do exposto, nota-se que a influência tanto das quantidades de visualizações 

quanto de inscritos é relativa, estando fortemente atrelado à um status de “em alta”. Um 

conteúdo e/ou canal “em alta” está em uma crescente das supracitadas quantidades em um 

período curto de tempo recente, geralmente em até 1 semana. Quanto mais atual for este “em 

alta”, maior será a influência destas quantidades, ou seja, o efeito é maior quando se 

identifica uma crescente recente, o que classifica o audiovisual e/ou canal como “em alta”. 

 
Figura 51: Quantidade de Inscritos X Tempo para Carregar o Vídeo. 

Fonte: Figura Própria 

 
Ficha Informativa das Figuras de Métricas 50 e 51: 
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Influência é relativa: Se o conteúdo está “em alta”, com uma crescente recente de 

visualizações/inscritos, a tendência é que o conteúdo esteja disponível; 

Ambas apresentam influência positiva e relativamente inversamente proporcional sobre a 

disponibilidade na latência inicial; 

Visualizações: a partir de 0.2 bilhões observou-se tempos concentrados em 0.9s (aprox.); 

Inscritos: a partir de 2.5mihões observou-se tempos concentrados em 1.0s (aprox.); 

Quantidade de Visualizações mostra maior influência se considerado os tempos médios de 

carregamento. 

Número de Inscritos denota influência maior sobre a disponibilidade, considerando-se os 

valores absolutos; 

 

              Ainda na questão da disponibilidade as comparações a seguir são interessantes para 

compreendê-la plenamente. Na Figura 52 a seguir, temos o Tempo Total com a Página 

Aberta e o Tempo Total do Vídeo. Nesta, apesar de ainda não termos a valoração do tempo 

Assistido já conseguimos ter um vislumbre da audiência, observando que quanto menos 

tempo na página, menor torna-se a chance de audiência elevada, em termos de tempo 

visualizado. Nesta análise verifica-se um índice de abandono com elevado nível, porém 

menor do que a taxa que o provedor informa, de 90% de evasão até 10 segundos, 

apresentando-se nas medições com cerca de 30.68% dos usuários permanecendo até 10s. 

Observa-se que o Tempo Total dos vídeos segue a tendência informada pelo provedor em 

questão com 59.09% dos vídeos com duração de até 300 segundos, ou 5 minutos. Na Figura 

de Métricas analisada, faz-se necessário pontuar que o casamento no centro do gráfico nos 

valores acima da amostra de número 600 e abaixo da de valor 800. Isto é, a quase igualdade 

dos tempos ocorre de maneira acentuada para as experimentações com reprodução 

automática, momentos em que os vídeos foram visualizados completamente. Também 

percebe-se que a concentração do Tempo Total com a Página Aberta está em 210s, ou 3.5 

minutos, que é média destes tempos. E, considerando-se uma margem de 1 minuto, para 

mais ou menos neste tempo, tem-se 49.09% dos vídeos que foram exibidos, excluindo-se os 

que apresentaram a evasão de até 10 segundos, para os vídeos de até 299 segundos, inclusive. 

(YouTube, 2017) 
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Figura 52: Tempo Total com a Página Aberta X Tempo Total do Vídeo. 

Fonte: Figura Própria 

 
Ficha Informativa do Gráfico: 

Média do Tempo Total com a Página Aberta sem os valores que apresentaram evasão até 

10s, para os vídeos de até 299s, inclusive: 210s. 

Características: 

Concentração do Tempo Total com a Página Aberta entre 150s e 270s, inclusive. 210s com 

margem de 60s. 

Taxa de Abandono: 30.68% abandonam a página em até 10 segundos. Provedor: 90%. 

Tempo Total dos vídeos visualizados segue a tendência informada pelo provedor: 59,09% 

possuem até 300s; 

A junção ocorre de forma significativa durante os testes com reprodução aut., ocasião em 

que os vídeos foram assistidos integralmente; 

Nota: Vislumbra-se a audiência. 

 

             A Figura 53 que se refere o ao Tempo Total com a Página Aberta menos o Tempo 

de Vídeo Assistido comparando com o Tempo pós-Vídeo. Isto provê a percepção de quanto 

tempo o conteúdo requerido pelo usuário demorou, isto é, estava com maiores chances de 

estar indisponível para que fosse entregue. Isto, pois uma vez que o Tempo pós-Vídeo é 

baixo em comparação, como pode ser observado a seguir, este tempo total com a página 
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aberta subtraído do tempo assistido nos dá quanto tempo o usuário aguardou o conteúdo sem 

recebe-lo, bem como a variação disto de amostra para amostra. Além do mais, observa-se 

que o Tempo Total com a Página Aberta menos o valor do Tempo de Vídeo Assistido 

corresponde ao Tempo pós-Vídeo. Sendo que apresenta uma correlação positiva de 0.16. Tal 

valor apesar de baixo, indica um comportamento. Logo, com uma margem de 5%, para mais 

ou para menos de um conjunto ou outro, oferece uma tendência de coeficiente perfeito de 

medida de dependência. Esta correspondência colabora com a descoberta do Tempo pós-

Vídeo, que é um fator relevante para a disponibilidade para casos como reprodução 

automática e fornecimento de vídeos sugeridos na lateral, seleção que como observamos se 

seguida traz benefícios para disponibilidade. E, percebe-se que tal operação matemática 

propicia a obtenção do dado de tempo após o vídeo e vice versa. E, desse modo fornece o 

dado mesmo sem coletá-lo e serve para verificar se tiver erros, bem como para checar 

consistência dos valores capturados. 

 
Figura 53: Tempo Total com a Página Aberta menos Tempo de Vídeo Assistido X Tempo pós-

Vídeo. 

Fonte: Figura Própria 
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Ficha Informativa do Gráfico: 

Características: 

Tempo Total com a Página Aberta menos Tempo de Vídeo Assistido = Tempo pós-Vídeo 

Correlação Positiva entre ‘Tempo Total com a Página Aberta menos Tempo de Vídeo 

Assistido’ e ‘Tempo pós-Vídeo’ com coeficiente de 0.16 que, com margem de +-5% tende 

à correlação perfeita; 

Esta correspondência colabora com a descoberta do Tempo pós-Vídeo, que é um fator 

relevante para a disponibilidade para casos como reprodução automática selecionada e 

seguida com fornecimento de vídeos eficientemente; 

A subtração fornece a possibilidade de se obter o dado mesmo sem coletá-lo, ou se tiver erro, 

bem como checar consistência de valores capturados. 

 

 Continuando nesta questão de avaliar o quanto disponível o conteúdo IP Stream está, 

compara-se na Figura 54, o Tempo Total com a Página Aberta, o Tempo de Vídeo Assistido 

e o Tempo com Vídeo em Pausa. Neste gráfico demonstra-se a relação entre os tempos para 

concebermos um entendimento sobre a disponibilidade. Uma vez que o período com vídeo 

em pausa que é o tempo somado de todas as interrupções e intermitências de usuário e do 

sistema após o início da transmissão. No gráfico adverte-se como estes tempos variam e 

quanto tempo o usuário aguarda o conteúdo, ou seja, a duração da indisponibilidade. Sendo 

que enxerga-se que o conteúdo esteve com latência variável a ponto de ser percebida pelo 

usuário. Isto, pois o tempo em pausa inclui intermitências de travamento, episódios em que 

a página ficou carregando, sejam estas ocasionadas pelo sistema e/ou pelo usuário. Verifica-

se as tendências de tempos de pausa em ordem crescente do menor para o maior: VPN 

Reprodução Automática, dados localizados no centro do gráfico a partir do teste de número 

600 e antes de 800; Banda Larga, localizado na extrema esquerda de 0 a menos de 450; VPN 

Sem Reprodução Automática, está à esquerda do centro entre mais de 450 a menos 600; 

Redes Móveis Equipamentos Estáticos, à direita do centro sendo a partir da amostra de 

número 800 e menor de 940; Redes Móveis Equipamentos em Movimento à extrema direita 

do 940 em diante. De maneira adicional, as medidas de dependência entre os períodos de 

página aberta e tempo visualizado apresentou um coeficiente positivo de correlação razoável 

com valor de 0.51. A lacuna proporcional deste valor tem uma tendência de igualar-se ao 

tempo em pausa, ou seja a diferença do período com a página aberta com o tempo assistido 

tende a resultar no tempo em pausa, correlação positiva próxima de perfeita de 0.88. 
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Figura 54: Tempo Total com a Página Aberta X Tempo de Vídeo Assistido X Tempo com Vídeo 

em Pausa. 

Fonte: Figura Própria 

 
Ficha Informativa do Gráfico: 

Correlação Positiva entre Tempo Total com a Página Aberta e Tempo de Vídeo Assistido 

com coeficiente de 0.51. 

Tempo com a Página Aberta menos Tempo de Vídeo Assistido e o Tempo com Vídeo em 

Pausa possuem de correlação positiva próxima de perfeita igual 0.88. Os valores são 

expressivamente próximos, denota-se uma alta tendência para que o conteúdo permaneça 

em pausa. 

Características: 

Latência de duração significativamente variável a ponto de ser percebida pelo usuário. 

Tempo em Pausa, em verde, é o Somatório de intermitências de travamento de sistema e 

usuário. 

Tempo em pausa em ordem crescente, do tempo em pausa menor para o maior: 

VPN Reprodução Automática (centro do gráfico) < | Disponibilidade Boa (Melhor); 

Banda larga (esquerda) < | Disponibilidade Razoável; 

VPN Sem Reprodução Automática (à esquerda do centro) < | Disponibilidade Fraca; 

 Redes Móveis Equipamentos Estáticos (à direita do centro) < Disponibilidade Ruim; 

 Redes Móveis Equipamentos em Movimento (à direita) < | Disponibilidade Péssima (Pior). 
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   5.3.2.2 Análise dos Dados Capturados para aferir Audiência 

 Para nos aprofundarmos na questão da audiência, primeiramente é necessário fazer 

análises primárias de verificar o total em porcentagem de todos os vídeos com seu tamanho 

total.  

Com isso, temos que, pelas amostras, o conteúdo teve 31.54% de audiência como é 

mostrado a seguir pela Figura 55 a qual demonstra a soma todos os tempos de vídeo assistido 

divididos pelo tempo total do vídeo e nos dá a audiência individualizada de cada vídeo geral 

em porcentagem. Faz-se necessário relembrar que 90% dos vídeos visualizados no YouTube, 

não chegam à possuir 10 segundos de retenção, bem como o tamanho médio dos vídeos está 

em 4 a 5 minutos, podemos combinar estas diversas fontes em 270 segundos. Assim, a 

audiência de 90% dos vídeos seria de até 0.037 ou 3.70%. Bem como, pode-se estimar com 

média ponderada a média geral de audiência do provedor em até 13.33%, em se considerando 

os restantes 10% com 100% de audiência. Logo, ao se executar as comparações e análises 

resulta-se no entendimento de que a retenção do usuário se demonstrou maior que a 

informada pelo provedor, todavia com um certo relacionamento. Isto, pois 35.25% possuem 

evasão, em relação ao tempo total efetivamente assistido, em até 10 segundos. E 40,11% 

assistem até 4% do conteúdo. Já 57.41% apresenta-se com até 10% de tempo assistido, 

enquanto que 27.92% visualizam 50% ou mais o vídeo exibido. (Statistic Brain, 2016; 

YouTube, 2017) 
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Figura 55: Audiência Geral. 

Fonte: Figura Própria 

 
Ficha Informativa do Gráfico: 

Características: 

A retenção do usuário se demonstrou maior que a informada pelo provedor, todavia com um 

certo relacionamento, pois os níveis de abandono foram relevantes; 

A audiência média geral do provedor pode ser estimada em até 13.33% por média ponderada 

e a obtida foi de 31.54%; 

Para 35.25% tem-se evasão em até 10 segundos; 

Com 40.11% tem-se visualização em até 4% da duração total do vídeo; 

E 57.41% assistem até 10% do conteúdo; 

Enquanto 27.92% assistem ao menos 50% da duração total do audiovisual acessado. 

Nota: Verificou-se que esta audiência não foi alterada pelos testes com reprodução 

automática, pois os demais testes de VPN neutralizaram esta possível elevação. 

  

 Prosseguindo na questão da audiência observamos na Figura 56 os efeitos da 

quantidade de inscritos que o canal que publicou o vídeo possui. Neste esquemático 

evidencia-se que este número de inscritos proporciona influência no sentido de que quanto 
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maior este número for, maior será a audiência. Isto é, a tendência apresentada é de 

crescimento relativamente proporcional. Sendo que o cálculo da medida de dependência 

entre os conjuntos de dados observados denotou-se com um coeficiente de correlação 

positiva de 0.13, exibe-se assim, uma dependência benéfica, porém baixa. Estes resultados 

seguem uma justificativa idêntica apresentada na questão da disponibilidade dos efeitos do 

valor de inscritos. Ou seja, o efeito observado pela relação se manifesta de forma clara 

quando o conteúdo está classificado como “em alta”, com a anteriormente citada crescente 

recente. E, ao se observar o gráfico, bem como o detalhamento das amostras vê-se que os 

conteúdos à esquerda, mesmo apresentando quantidades elevadas de inscritos não obtiveram 

audiência. O resultado do estudo manifesta que estes conteúdos são antigos em geral, 

publicados há meses e/ou anos, e não estavam com a referida classificação de “em alta”. Já 

os resultados à direita, em especial a partir de 60% de audiência e 1,5 milhões de inscritos 

tipificam-se por serem recentes, publicados em até dias e/ou semanas atrás, e/ou também por 

apresentarem maiores quantidades de vídeos “em alta”, sejam estes novos ou não. 

 
Figura 56: Número de Inscritos X Audiência. 

Fonte: Figura Própria 

 
 Para a Figura 57, se enxerga a influência do valor de visualizações que um 

audiovisual tem sobre a audiência. Tal variável, de forma semelhante à quantidade de 

inscritos, a quantidade de visualizações apresenta efeitos favoráveis para incrementar a 

audiência. Sendo que nos cálculos de dependência vê-se um coeficiente de correlação 
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positivo com valor de 0.07 que, apesar de classificado como fraco indica que o efeito existe. 

Todavia, como no caso do número de inscritos, a influência se apresenta de maneira relativa 

dependendo não somente de valores altos, mas se o conteúdo está em uma crescente recente 

de visualizações, ou ainda, “em alta”. No gráfico da Figura 57 apresenta-se uma tendência 

de que quanto maior o número de visualizações, maior será a audiência. Todavia este efeito 

demonstra ser expressivo a partir dos testes com 85% de audiência e 0.3 bilhões de 

visualizações, percebe-se também neste trecho a presença majorada de conteúdos 

classificados como “em alta”. 

 
Figura 57: Visualizações X Audiência. 

Fonte: Figura Própria 

 
Ficha Informativa das Figuras de Métricas 56 e 57: 

Características: 

Influência é relativa: Se o conteúdo está “em alta”, com uma crescente recente de 

visualizações/inscritos, a tendência é que o conteúdo possua altos níveis de audiência; 

Ambas apresentam influência positiva e relativamente diretamente proporcional sobre a 

audiência; 

Inscritos: efeitos significativos a partir de 60% de audiência e 1,5 milhões de inscritos 

(aprox.), coeficiente de correlação positiva de 0.13; 
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Visualizações: a partir de 85% de audiência e 0.3 bilhões de visualizações (aprox.) tendência 

é expressiva, coeficiente de correlação positiva de 0.07; 

Número de inscritos denota influência maior sobre a disponibilidade, considerando-se os 

valores absolutos; 

Quantidade de Visualizações mostra maior influência se considerado os tempos médios de 

carregamento. 

 

 Permanecendo-se no ponto dos fatores que podem ter alcance sobre a audiência, na 

Figura 58 se pondera o Tempo Total com a Página Aberta. Nesta análise se mostra clara a 

influência de que quanto maior tempo investido com um conteúdo aberto, levemente maior 

é a chance de uma alta taxa de audiência. Tal característica é expressada de forma robusta 

como pode ser visto na linha de tendência presente no referido gráfico. Todavia, ressalta-se 

que o incremento na audiência não é proporcional e/ou direto, pois este valor de tempo 

quando alto também pode apontar uma qualidade de transmissão fraca, o que afeta a 

audiência negativamente. 

 
Figura 58: Tempo Total com a Página aberta X Audiência. 

Fonte: Figura Própria 

 
Ficha Informativa do Gráfico: 

Características: 
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Quanto maior o Tempo Total com a Página Aberta maior é a tendência de elevação da 

Audiência, mas sem um relacionamento expressivo; 

Baixo relacionamento, pois um alto tempo também pode assinalar qualidade insatisfatória, 

fator que reduz a audiência; 

Tendência de crescimento, todavia fraca. 

 

 Para análise da influência das interações na questão da audiência, a Figura 59 foi 

compilada para se enxergar a Quantidade de Interações na Timeline X Audiência. Neste 

sentido há de se notar que se o montante de interações sofre incrementos há uma tendência 

fraca de crescimento da audiência, uma vez que este é um dos indicativos de 

empobrecimento da experiência do usuário. 

 
Figura 59: Quantidade de Interações na Timeline X Audiência. 

Fonte: Figura Própria 

 
Ficha Informativa do Gráfico: 

Características: 

Quanto maior a Quantidade de Interações na Timeline pouca majoração ocorre na tendência 

de elevação da Audiência; 

Alto número de interações é indicativo de deterioração da qualidade; 

Tendência de crescimento, porém desprezível. 
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E, na Figura 60, quanto ao tempo para carregar o conteúdo, este não mostrou efeito 

que possa ser relevante. Com isto, pode-se enxergar que indisponibilidades provoquem 

decaimento na audiência. Todavia, compreende-se que os resultados exibem que o usuário 

pode esperar para assistir à um conteúdo que ele deseja, mas se este conteúdo demorar para 

carregar a intenção de assisti-lo por completo será rebaixada. 

 
Figura 60: Tempo para carregar o vídeo X Audiência. 

Fonte: Figura Própria 

 
Ficha Informativa do Gráfico: 

Características: 

Quanto maior o Tempo para carregar o vídeo pouca majoração ocorre na tendência de 

elevação da Audiência; 

Um usuário deseja assistir um conteúdo ele aguarda o carregamento e um usuário que seja 

mais sensível e necessite de um baixo período de espera, i. e., disponibilidade satisfatória, 

também tem uma tendência de assistir o vídeo por completo. Ambas estas características se 

contrabalanceiam. 

Tendência de estabilidade, igualdade nos efeitos, pois os dois fatores são conjuntos e se 

compensam. 
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    5.3.2.3 Verificação Estatística de Amostras 

 Com as análises recebidas pelos dados há de se saber até que ponto tais conclusões 

podem ser classificadas como confiáveis para representar o todo. A literatura nos dá que o 

Corolário Matemático demonstrando a quantidade de amostras necessária para um nível de 

assertividade aceitável é expressado pela Equação 6 a seguir. A margem de erro funciona 

como uma função densidade probabilidade ou função de densidade de probabilidade, logo 

temos que o cálculo para uma amostragem. (NSS, 2017; Pegg & Weisstein, 2017; Smith, 

2013). 

Quantidade de Amostras Necessárias =  
(Z-score)2 * Desvio Padrão*(1-Desvio Padrão) / (Margem de Erro)2  (6) 

 

A variável descrita como ‘Z-score’ denota a confiabilidade o ‘Desvio Padrão 

‘máximo para populações muito grandes ou desconhecidas deve ser colocado para 0.5 e a 

‘Margem de Erro’ é expressa em porcentagem. Ressalta-se que tal cálculo são válidos para 

uma distribuição gaussiana. Esta costuma ocorrer para populações grandes de dados, estando 

este conceito relacionado com a Lei dos Grandes Números. Logo, confirma-se que isto 

possui validade para um ambiente da ordem dos dados como o estudado. Isto é, com cerca 

de 2 quatrilhões de visualizações ao ano e 1.3 bilhões de usuários. Na Figura 61 tem-se a 

exibição de como se dá uma distribuição gaussiana, também denominada de distribuição 

normal. Na referida imagem da Figura 61, se analisa que 68% da população encontram-se 

em até 1 desvio padrão da média, para mais e para menos. E 95% dentro de até 2 desvios 

padrão da média e com 3 desvios padrão concentra-se 99.7% da população. (NSS, 2017; 

Pegg & Weisstein, 2017; Smith, 2013; Kernler, 2014) 
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Figura 61: Distribuição Gaussiana. 

Fonte: Reproduzido de A visual representation of the Empirical (68-95-99.7) Rule based on the 

normal distribution. (Kernler, 2014) 

 
Para um nível de confiabilidade de 99% com 1% de margem de erro, se fazem 

necessárias 16,590 amostras como visto na Equação (7). Enquanto que para um nível de 

confiabilidade de 95% com 5% de margem de erro, tem-se que seriam necessárias 385 

amostras observado pela Equação (8). E para uma confiabilidade de 90% com 10% de 

margem de erro, são necessárias 68 amostras demonstrado pelos cálculos da Equação (9).  

 

 (((2.576)2)* 0.5 * (1-0.5)) / (0.01)2 = 16,589.44  (7) 

   ((1.96)2)* 0.5 * (1-0.5)) / (0.05)2 =       384.16  (8) 

((1.645)2)* 0.5 * (1-0.5)) / (0.10)2 =          67.65  (9) 

 

 Diante do exposto faz-se necessário pontuar que tais cálculos se aplicam para grandes 

quantidades, da ondem de milhões para mais, as quais são desconhecidas e de difícil 

mensuração com precisão e que tendem ao infinito. Além disso, é esperado sempre que tais 

quantidades sigam uma distribuição normal que, deve se solidificar em acordo com o 

aumento da amostragem. (NSS, 2017; Pegg & Weisstein, 2017; Smith, 2013) 
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 Continuando nessa matéria, há de quantificar em qual nível as 1281 amostras se 

encaixam. Logo a resolução da Equação (10) é necessária para se obter estas respostas de 

validação sobre este montante de experimentações. Ao observar as equações previamente 

solucionadas e o número 1281 se estima que a confiabilidade de 97% está adequada, assim, 

se verifica que o Z-score deste nível corresponde a 2.17009. Assim, chega-se a validação de 

que os dados capturados nas experimentações possuem uma confiabilidade de 97% com uma 

margem de erro de mais ou menos 3.03%. (NSS, 2017; Pegg & Weisstein, 2017; Smith, 

2013) 

 

((2.17009)2) * (0.5) * (1-0.5) / ((x)2) = 1281  (10) 

x = 0.0303161 

x = 3.03% 
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6. CONCLUSÃO   

A inegável e crescente importância das redes baseadas em protocolo de internet para 

transmissão de conteúdo audiovisual requer cada dia mais atenção. E, desde seu nascimento 

mecanismos para atribuir controles tem sido uma busca incessante e necessária. Neste 

trabalho se propôs criar mecanismos que tragam assertividade para este ecossistema que tem 

assumido o papel da Difusão de Televisão Tradicional através da Internet. Desse modo, as 

metodologias propostas para atribuir mecanismos de controle ao ambiente das redes IP se 

demonstraram passíveis de implementações. E, os objetivos traçados foram atingidos através 

de comparativos matemáticos e algoritmos computacionalmente implementáveis. E, seus 

produtos, foram concebidos de forma a conseguir capturar as informações pretendidas. 

 A primeira metodologia, compreendendo a análise matemática da vazão de TV 

Broadcast e Stream IP demonstrou a importância de se considerar estratégias de entrega de 

conteúdo para transmissões ao vivo e não ao vivo, se baseando no custo em vazão do canal 

ao se optar por uma opção ou outra ou ainda, um misto de ambas. Levando em conta estes 

cálculos e características das tecnologias, avalia-se que para eventos ao vivo para numerosos 

consumidores de conteúdo a entrega via televisão tradicional se demonstra, atualmente, 

como não podendo ser substituída já que o canal tem uma forte tendência a não suportar tal 

demanda se isto se transferir para tecnologia IP. Resumidamente, o Comparativo Técnico-

Matemático demonstra o custo em Vazão e o Desafio em Projeto/Demanda de Infraestrutura 

de viabilizar o Stream IP como substituto da TV Broadcast em especial nos casos para 

transmissão ao vivo em se considerando a definição de TV Digital. 

 Na segunda metodologia, se demonstrou um algoritmo com mecanismos de 

empregar um utilitário de rede na ponta dos usuários e/ou dispositivos, permitindo que estes 

possam aferir a disponibilidade de recursos. Uma vez que o usuário paga pela conexão com 

a Internet, a um ISP, e/ou pelo conteúdo que ele deseja receber a um CDN, por exemplo. E, 

se levado em consideração que o que mais afeta a disponibilidade da conexão rede é o 

consumo de vídeo. Este software provou-se como uma ferramenta útil para verificar 

continuamente a disponibilidade da conexão com quaisquer recursos que se necessite checar. 

Trazendo assim, assertividade e um mecanismo de defesa, ou seja, de medição para a ponta 

do usuário. Permitindo assim, que a disponibilidade de conexão seja mensurada e cobrada 

de seus respectivos provedores através dos dados registrados dos testes realizados ao longo 

de um determinado período. Em suma, o Software para Aferição de Disponibilidade 

Consolida uma ferramenta Eficiente devido ao baixo custo em vazão e processamento e 
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Eficaz para segregar, testar e cobrar todos os entes envolvidos na cadeia da entrega de 

conteúdo: CDN, ISP, Provedor, Equipamentos, Aplicativos, etc. 

 Para a terceira metodologia, se programou uma codificação capaz de aferir a 

audiência associada a disponibilidade dos vídeos do maior provedor deste tipo de conteúdo 

atualmente. Com o objetivo de observar a ponta do usuário final para atingir o objetivo, 

seguindo como analogia o que é empregado no ambiente de difusão de TV tradicional. Com 

a diferenciação fornecida pelos diferentes tipos de tempos devidamente categorizados para 

esta finalidade de acompanhar a interação com usuário. Para atingir este objetivo o algoritmo 

computacionalmente implementado, contou com duas partes, a dos clientes e o servidor que 

agrega todos os dados de todos os testes de todos os consumidores que possuem a extensão 

instalada. A motivação comercial e técnica para se verificar a audiência é a mesma da TV 

tradicional, dado que o conteúdo sob demanda IP têm tomado este papel diariamente. Os 

resultados obtidos demonstram que esta é uma ferramenta que atende esta funcionalidade, 

permitindo trazer para o mundo IP uma assertividade presente somente na TV até o 

momento, segundo a literatura. Logo, se extrai que o Software para Captura de Audiência 

Associada à Disponibilidade de Stream de Vídeo monitora a ponta da rede, de forma análoga 

ao medidor de TV, permitindo trazer esta assertividade para a Entrega do Vídeo IP. 

Demonstrou-se uma ferramenta eficiente, eficaz e multifacetada capturando tempos 

relevantes para se avaliar como a Qualidade de Serviço afeta a Qualidade da Experiência. 

Os dados permitem análises vídeo a vídeo, usuário à usuário, dispositivo à dispositivo 

centralizando tudo em nuvem e com baixo custo em vazão e processamento tanto no cliente 

quanto no servidor. 

Com a Análise dos Dados Capturados para aferir Disponibilidade e Audiência, as 

Comparações, Cálculos e Plotagens permitem extrair diversas conclusões relevantes. Como 

o fato de que a relação entre audiência e disponibilidade é intrínseca de forma que uma 

alimenta a outra. Também se nota que a audiência é afetada negativamente pela 

indisponibilidade. Já o Número de Inscritos e a Quantidade de Visualizações afetam 

positivamente a disponibilidade e a audiência a partir de determinadas faixas. Também que 

as indisponibilidades costumam ser tão frequentes que suscitam a pergunta sobre a baixa 

audiência geral, colocando em dúvida se ela ocorreria pela quantidade significativa de 

interferências negativas inseridas pelo ecossistema IP. Isto é, se ela se deve à exibição ou à 

produção, uma vez que foi comprovado que há um efeito negativo na transmissão por rede 

de pacotes. Além disto, a utilização de Redes Móveis apresenta latência inicial baixa, todavia 
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apresentam deterioração ao longo dos vídeos, com diversas pausas para de carregamento 

e/ou bufferização. O que faz com que a Qualidade da Experiência torna-se Variável, com 

baixa confiabilidade. Permanecendo nesta análise, se conclui que o mascaramento de 

conexão evidencia a falta de Infraestrutura de CDN mesmo utilizando Banda Larga. O que 

prova que, mesmo com boa conexão, se os algoritmos são impedidos de funcionar, a 

tendência é de deterioração. Ou seja, a entrega com qualidade de Vídeos IP depende 

diretamente destes algoritmos presentes na arquitetura da rede de entrega de conteúdo 

audiovisual. Desse modo, fica estabelecido que caso se deseje privacidade na a transmissão 

via Stream IP a qualidade do serviço e consequentemente da experiência é prejudicada de 

forma expressiva, mesmo que a conexão do usuário esteja em níveis satisfatórios. 

Adicionalmente esclarece-se que os testes realizados possuem validade estatística, 

denotando indícios relevantes além de comprovar a eficiência e eficácia da ferramenta e da 

análise. 

Como visto, a relação entre disponibilidade e audiência é inerente, os parâmetros 

requisitados e análises escolhidos para serem catalogados são satisfatórios. Ainda nesta 

questão é necessário ressaltar que ela é sempre afetada pelo local, aparelho e rede, ou melhor, 

conexão. Além disso, enfatiza-se que as transmissões que mais afetam a entrega de vídeo 

são demonstradas quando utilizamos redes móveis e quando mascaramos a conexão a fim 

de obter privacidade. Afinal essas duas situações ainda não possuem uma solução adaptável, 

pois impedem que os algoritmos que alimentam as CDNs funcionem a contento, uma vez 

que ficamos continuamente mudando de rota em ambos os casos, obrigando uma 

reorganização da rede de entrega de conteúdo. Logo, se conclui que o caminho para as Redes 

IP é longo e o desafio permanece grande apesar das evoluções consideráveis e constantes, 

pois este modo coloca o gargalo no meio físico, possuindo um alto preço para construção de 

infraestrutura. Então, propõe-se que uma Aliança para entrega de Soluções Híbridas tem 

maiores possibilidades de entregar audiovisual com qualidade, ou seja, Broadcast e 

Broadband devem conviver sinergicamente. 
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7. SUGESTÕES PARA POSSÍVEIS TRABALHOS FUTUROS 

 Como sugestões para possíveis trabalhos futuros, os passos implicados a seguir se 

ensejam como um caminho para inspirar próximos estudos que aprofundem as questões 

abordadas:  

- A divulgação da Extensão para que se possua uma amostragem considerável de usuários e 

assim conseguir um volume de dados que permitam a leitura, abstração de inteligência sobre 

ecossistema IP de forma consistente e contínua; 

- A divulgação discorrendo sobre os dados capturados de um volume grande de usuários; 

- O estudo da viabilidade de desenvolvimento para se construir uma solução que seja multi-

sites, multi-browsers e multi-dispositivos. Certamente baseada em linguagem de baixo nível, 

que possa ser capaz de observar a comunicação o tempo todo. 
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