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Resumo

Este artigo apresenta um estudo da avaliação objetiva da qualidade do vídeo codificado no padrão H.264/SVC 
(Scalable Video Coding), transmitido por meio de redes de comunicação móvel de 3ª Geração (3G). O padrão H.264 
permite o ajuste do bit rate de acordo com as condições da rede e pode ser utilizado em diferentes cenários, onde 
múltiplos fluxos de bits são enviados a partir de uma mesma fonte, com diferenciação na taxa de quadros e de bits 
por segundo. Com a ajuda de um esquema auto-adaptativo que considera feedbacks dos receptores, o conteúdo 
codificado na origem é então transmitido de acordo com as condições de rede e capacidade do terminal, permitindo 
avaliar o desempenho do esquema adaptativo para streaming de vídeo escalável por meio de redes 3G.
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Abstract

This article presents a study of objective evaluation of the quality of video encoded in H.264/SVC (Scalable Video 
Coding) standard, transmitted via 3rd Generation (3G) mobile communication networks. The H.264 standard allows 
adjustment of the bit rate according to network condition and can be used in different scenarios, where multiple 
streams of bits are sent from one source, with differentiation in frame rate and bit per second. With the help of a 
self-adaptive scheme which considers feedback from receivers, the encoded content is then transmitted according to 
network conditions and terminal capacities, allowing to evaluate the performance of the adaptive scheme for scalable 
video streaming through 3G. 
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Introdução 

A transmissão de vídeo em tempo real gera uma série de novos desafios. Alguns desses desafios incluem garan-
tir qualidade de serviços para os diferentes receptores, utilizar ao máximo a capacidade de cada receptor, prover 
o melhor aproveitamento de banda permanecendo em níveis aceitáveis de qualidade, evitar ou reagir rapidamente 
a congestionamentos na rede e atender a variações repentinas do número de usuários.

Nestas circunstâncias, as aplicações de transmissão de vídeo precisam se adaptar às mudanças das condições 
da rede e às diferentes demandas. Assim, elas podem adotar técnicas escaláveis e adaptativas tanto em termos 
de conteúdo quanto em termos de taxas de transmissão para poderem lidar com as variações de tráfego da rede 
e heterogeneidades de dispositivos.
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O objetivo deste trabalho é avaliar a qualidade do vídeo transmitido em uma rede 3G, utilizando um esque-
ma adaptativo de transmissão de vídeo que faz uso de um codificador de vídeo escalável, baseado no padrão 
H.264/SVC.

O presente trabalho está dividido da seguinte forma: na seção 2 são apresentados os trabalhos relacionados, 
juntamente com a contribuição desses para o desenvolvimento deste artigo. Na seção 3 são apresentados os 
aspectos da transmissão de vídeo escalável, bem como o padrão utilizado para a transmissão de streaming de 
vídeo em redes de 3ª geração. Na seção 4 é apresentado o esquema adaptativo utilizado na transmissão do 
streaming de vídeo, com detalhamento dos componentes que compõem o servidor e o cliente do esquema. Na 
seção 5 são apresentados o ambiente de teste e a análise dos resultados obtidos nos experimentos. Na seção 6 
são apresentadas conclusões e indicados trabalhos futuros.

Conclusão

Neste trabalho foram apresentados os resultados obtidos com a transmissão de vídeo escalável em redes de 3ª 
geração. Com a utilização do esquema adaptativo, foi possível adaptar a taxa de transmissão do streaming de 
vídeo de acordo com as mudanças e oscilações ocorridas na rede e avaliar o desempenho do vídeo em redes 
sem fio de 3ª geração, garantindo assim uma qualidade de vídeo aceitável para o usuário, mesmo em horários 
considerados de pico e grande tráfego na rede. Com a análise feita dos resultados deste trabalho, pode-se concluir 
que o esquema adaptativo funciona de maneira eficiente e se adapta às oscilações e mudanças das condições 
de rede.

Para trabalhos futuros, deve ser criada uma quantidade maior de seqüências de vídeo, tanto em classificação e 
características de cenas quanto em taxas de quadros e diferentes combinações de escalabilidade. Outras suges-
tões são: a avaliação da qualidade subjetiva de vídeo utilizando a métrica subjetiva MOS (Mean Opinion Score) 
e a recepção de vídeo utilizando diferentes receptores, tais como: PDA’s e smartphones.
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