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Internet é o meio por usado mais frequentemente na divulgação de todo o tipo de informação.

Cada vez mais é utilizada para divulgar aplicações multimédia com vídeo, áudio, texto, imagem e animação.

Existe, pois, uma grande necessidade de transmitir elevadas quantidades de dados (videoconferência, rádio,

TV) e a Internet é o meio usado, por excelência.

Tornou-se necessário desenvolver diferentes métodos de transmissão:

 Streaming

 Download progressivo

 Download



Este método consiste na transmissão de dados para aplicações em tempo real, através da Internet. É um

processo que transmite a execução de ficheiros de áudio e de vídeo enquanto são descarregados na

Internet

Durante a execução deste processo:

 Os ficheiros são comprimidos e divididos em pacotes de dados que são depois enviados através da
Internet.

 Quando chegam ao computador de destino são guardados num buffer, em fila de espera, alguns
segundos antes de serem reproduzidos pela ordem correcta.

 Após reprodução, os dados não são guardados no computador de forma permanente.

O streaming pode ser utilizado na transmissão em tempo real da emissão de uma estação de rádio ou de

uma televisão.

Curiosidade:

 RealAudio – 1995 (Real Networks), foi o primeiro software a utilizar o streaming apenas para o som.



Método streaming



O método streaming apresenta inconvenientes, como: Dependência em relação à taxa de compressão e à

largura de banda disponível na Internet. Pode ainda ocasionar diminuição de qualidade de reprodução ou

mesmo momentos de interrupção.

Pode distinguir dois tipos de streaming:

 Streaming a pedido

◦ VOD – video on demand

◦ AOD – audio on demand

Os conteúdos estão armazenados em bibliotecas e são enviados, pela rede, quando estes são requisitados

pelos softwares clientes (players)

 Streaming ao vivo

Os conteúdos são transmitidos de forma contínua, permitindo a transmissão ao vivo e a videoconferência.

Exemplos:

 (Áudio)

◦ http://ww1.rtp.pt/antena3/

◦ http://www.mega.fm/emissaoPop.asp

 (Vídeo)

◦ http://www.tvtuga.com



Enquanto decorre o download, o utilizador o utilizador pode visualizar ou ouvir uma aplicação multimédia.

Este método não utiliza buffer e funciona melhor com aplicações multimédia pequenas (tamanho dos
ficheiros que pode reproduzir é limitado).

É um método que descarrega todo o ficheiro e começa a reproduzi-lo logo que a parte já transferida
permita a reprodução de forma ininterrupta (ao contrário do streaming que envia pequenas porções de
conteúdo em cada momento).

A reprodução é de alta qualidade, independentemente da velocidade da ligação à Internet (ligações de baixo
débito esperam mais tempo antes de começar a reprodução).

Este método simula bem o processo de streaming.

Exemplo: Vídeo Flash na Web.



Limitações do método:

 Não pode ser utilizado na transmissão de eventos em directo, mas apenas em ficheiros armazenados

 É menos eficiente que o verdadeiro streaming

 Não se ajusta automaticamente à velocidade da ligação do utilizador

 Não é seguro porque no final os ficheiros são guardados no computador

 O utilizador final, ao visionar o vídeo, não pode avançar na sua reprodução sem que o seu download
esteja completo



É o processo de transmissão de dados a partir de um servidor da Internet para o computador do utilizador.

O processo inverso é o Upload. Este processo resulta numa cópia de ficheiro para computador do cliente,

podendo executá-lo ou reproduzi-lo.

Vantagens:

 Copiar ficheiros de qualquer formato (áudio, vídeo, etc.).

 O acesso à rede só é necessário para descarregar (Reprodução/Execução do ficheiro offline)

Desvantagens:

 Tempo de espera para executar ou reproduzir ficheiros, enquanto não estiver totalmente descarregado.

Exemplos:

(Áudio)

 http://www.sounddogs.com/

(Vídeo)

 http://www.tradebit.com/filedetail.php/814326

 http://www.charleslindbergh.com/movies/index.asp



 Servidores de conteúdo multimédia , ligados aos utilizadores, preferencialmente através de ligações de
alto débito

 Computadores dos utilizadores com software necessário para a reprodução dos conteúdos multimédia
Exemplo: Windows Media Player

 Plug-Ins – softwares especiais que trabalham com o browser, permitindo realizar o download e a
descompressão de ficheiros para permiti reproduzir vídeo e áudio por streaming.

 Exemplos de aplicações que permitem suportar o serviço de videoconferência, reproduzir áudio e vídeo
e transferir ficheiros:



São instalados codecs específicos para que o conteúdo multimédia codificado possa ser executado pela

aplicação.

Por exemplo, o Windows Media Player para reproduzir ficheiros de vídeo AVI e sercodificado com o codec

DIVX, é necessário ter instalado o Windows Media Player Codecs Pack (conjunto de codecs para vários

formatos de conteúdo)

Duas aplicações:

 AVIcodec – freeware (http://p.duby.free.fr/avicodec.htm) (permite visualizar codecs de áudio e vídeo
instalados no computador).

 Gspot – Mostra oscodecs (áudio e vídeo) utilizados para codificar um ficheiro de vídeos. 



A produção de aplicações multimédia consiste inicialmente no desenvolvimento dos conteúdos multimédia

e, a partir daqui, no desenvolvimento das aplicações multimédia propriamente ditas.

Curiosidade:

 Aplicação RealProducer Basic – programa que permite converter áudio e vídeo, preparando os ficheiros
para serem utilizados com atecnologia de streaming ou download

 Aplicação TwinPlayer – sem recurso à programação, permite criar aplicações multimédia interactivas de
qualidade. Distribuição: CD, eMail, Internet e computador.

Linguagens de programação
ou software de autor

Software que permite trabalhar
com imagem, som e vídeo



Disponibilizar conteúdo multimédia pela Internet implica uma ARQUITECTURA CLIENTE/SERVIDOR em rede.

 O cliente faz um pedido e o servidor responde, realizando-o.

 Computador cliente – através de browser e outro software é especializado na interpretação e na melhor
reprodução de dados.

 Servidor Multimédia – computador com capacidade para armazenar, transmitir e integrar todos os
conteúdos multimédia envolvidos

◦ Transmissão rápida de dados

◦ Sistema Operativo

◦ Software com capacidade de gestão de segurança das infra-estruturas das aplicações e websites.



• Streaming, Wikipedia (PT), http://pt.wikipedia.org/wiki/Streaming

• Divulgação de vídeos e som via rede, Professora Adelina Maia,
http://maia.eu1net.org/joomlatic/trabalhos/AIA11/DivulgaVideosSomRede.PDF

• Divulgação de vídeos e som via rede, Scribd, http://pt.scribd.com/doc/40022477/Divulgacao-Videos-e-Som-via-
Rede-II

Nota: Todos os websites foram acedidos dia 18 de Maio de 2011.




