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Arthron: Uma Ferramenta para
Controle de Múltiplos Fluxos de
Mídia

Apresentação
A Arthron é uma ferramenta de gerenciamento remoto para captura e
distribuição de múltiplos fluxos simultâneos de mídia a fim de prover suporte
a diversos cenários de videocolaboração. Para tanto, apresentam-se
experiências no âmbito de pesquisa e desenvolvimento em Arte e
Tecnologia, Saúde e Telemedicina, bem como a experiência dos autores na
realização de espetáculos de arte distribuída e transmissões de cirurgias no
contexto de telemedicina.
A Arthron tem por principal funcionalidade oferecer ao usuário uma interface
simples para manipulação de diferentes fontes/fluxos de mídia simultâneos.
Dessa forma o usuário pode remotamente adicionar, remover, configurar o
formato de apresentação e programar a exibição no tempo e no espaço dos
fluxos de mídia.
A ferramenta é composta pelos seguintes componentes: Articulador
(Manager), agente codificador (Encoder), agente decodificador (Decoder),
refletor (Distribuidor de fluxo), Servidor de Vídeo (VideoServer), Servidor de
gerenciamento do usuário (WebService) e o Agente para Videoconferência
(VideoRoom). Esses fluxos podem ser gerados em localizações
geograficamente distribuídas e são manipulados pela ferramenta Arthron que
é responsável por capturar, controlar, transcodificar, transmitir e decodificar
as mídias capturadas em tempo real ou de arquivo. Essas mídias podem ser
enviadas em alta, média e baixa definição, simultaneamente, tanto para
decodificadores específicos na rede quanto para a Internet.
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Conhecimentos prévios
Uso de computadores em geral.
Conhecimento do Sistema Operacional Linux.

Objetivos
Apresentar a ferramenta Arthron.
Capacitar o usuário a inicializar a Arthron.
Capacitar o usuário a controlar os fluxos distribuídos.
Apresentar as funcionalidades da Arthron.
Apresentar mecanismos de suporte e atendimento ao usuário.

Ao final do manual o usuário terá aprendido
Quais são os componentes da Arthron e para que servem.
Como configurar a Arthron.
Como montar um cenário de distribuição de conteúdousando a Arthron.
Controlar o que será exibido em cada tela distribuída.
Monitorar o sistema sob o qual a ferramenta está rodando.
Adaptar o sistema à rede de acordo com o monitoramento.
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Componentes da Arthron
A Arthron é composta pelos seguintes componentes:


Articulador (Manager): Esse componente é responsável pelo controle dos fluxos de mídias e o que
será exibido em cada Decodificador e agente de videoconferência.



Codificador (Encoder): Esse componente é responsável por codificar e enviar um fluxo de vídeo,
gerado a partir da leitura de um arquivo ou da captura de vídeo externo como uma câmera ou placa
de captura.



Decodificador (Decoder): Esse componente é responsável pela exibição dos conteúdos audiovisuais
e de imagens.



Refletor (ArthronProxy): Esse componente é responsável por otimizar a distribuição dos fluxos de
mídias.



Agente para Videoconferência(VideoRoom):É um componente codificador e assume a função de ndecodificadores com a finalidade de prover conferências em alta definição.



Sistema de gerenciamento do usuário (WebService): É o componente que permite às aplicações
enviar e receber dados em formato XML. Gerencia usuários, autenticações e sessões.



Servidor de vídeo (VideoServer): Esse componente recebe um determinado fluxo de vídeo, faz a
transcodificação especificada e depois faz a transmissão via http para a internet.

Manual do usuário GTAVCS - RNP
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Pré-requisitos
Ocomputador do usuário deve estar conectado a uma rede.
A resolução mínima do monitor para o articulador é de 1440x900.

Download da ferramenta
O link para o download da ferramenta encontra-se no site: http://gtavcs.lavid.ufpb.br/

Observações Iniciais
A Arthron possui um controle de versão que avisa, na hora da inicialização do componente, se há uma nova
versão disponível do software. (Figura 1)

Figura 1 – Indicador de nova versão

Outra funcionalidade do controle de versão é que ele não deixa dois módulos se conectarem se as versões
forem diferentes (Figura 2).

Figura 2 – Módulos com versões diferentes tentando se conectar

Inicializando a Arthron
O primeiro passo para inicializar a Arthron é executar¹ o arquivo WebService.sh, localizado na pasta
WebService. Em seguida deve-se inicializar o Articulador,executando o arquivo Articulador.sh, na pasta
Articulador, para que o WebService se configure automaticamente.
Obs.: A senha para o usuário „gtavcs‟ é, por padrão, „gtavcs‟ (o usuário e a senha devem ser
digitados sem as aspas).
Para criar um novo usuário deve-se clicar na aba Perfil no menu superior do Articulador (as informações
exibidas são do usuário que está logado no Articulador), em seguida clicar no ícone destacado naFigura 3.
Obs.: Existem três diferentes tipos de papeis para usuários, o administrador, o moderador e o
comum. Apenas o administrador pode adicionar novos usuários.

1

Para executar um componente, no Linux clique duas vezes no arquivo de extensão “sh”. No Windows clique duas vezes no
arquivo de extensão “bat”.
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Figura 3 – Adicionar usuário

A tela da Figura 4será exibida. Os campos devem ser preenchidos corretamente com as informações do
usuário a ser cadastrado. Para gerar uma senha deve-se clicar no botão destacado abaixo. O usuário poderá
ser do tipo Comum, Moderador ou Administrador. Após preencher todas as informações deve-se clicar no
botão salvar. O usuário receberá por e-mail a confirmação do cadastro com sua senha. Para gerar uma senha
aleatória, deve-se clicar no botão destacado abaixo.

Figura 4 – Informações para cadastro de usuário

Para atualizar o cadastro basta o usuário clicar no botão indicado na figura Figura 5:

Figura 5 – Atualizando Perfil

Após clicar no botão atualizar, irá aparecer uma tela para atualizar os dados onde, tem as opções salvar,
cancelar e, ao lado do campo senha,um botão gerador de nova senha ilustrado naFigura 6.

Feita as atualizações, será enviado um email
contendo os novos dados.
Figura 6 – Atualizando Perfil
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Após a inicialização do Articulador deve-se criar uma sessão para que seja possível enviar e receber fluxos.
Para criar uma sessão deve-se clicar no botão destacado naFigura 7, no canto inferior direito da tela. Deve-se
escolher se a sessão será moderada ou não.

Figura 7 – Criando sessão

Se a opção escolhida para a sessão for moderada, o gerenciamento dos usuários participantes poderá ser
feito clicando no ícone destacado naFigura 8, no canto inferior direito da tela do Articulador. Caso a sessão
não seja moderada, o usuário deverá seguir normalmente os passos para transmissão de fluxo.

Figura 8 – Gerenciamento de usuários da sessão
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Para gerenciar os usuários de uma sessão moderada deve-se clicar no botão destacado naFigura 8, no menu
inferior do Articulador. Uma nova tela será aberta e para adicionar um usuário à sessão deve-se clicar no
botão destacado e em seguida buscar o usuário pelo nome (Figura 9).

Figura 9 – Gerenciamento de usuários na sessão moderada

Para inicializar corretamente um Codificador ou Decodificador, execute o arquivo Encoder.sh ou Decoder.sh
localizados em suas respectivas pastas no diretório que você extraiu o programa. É necessário que o
endereço do Articulador esteja cadastrado. O processo de cadastrar um Articulador é semelhante nos dois
componentes: ao executar o componente, abra a janela de configuração clicando no botão de configurações
destacado naFigura 10, e irá aparecer a tela daFigura 11. O usuário deverá ir para a aba “Lista de
Articuladores” que é mostrado naFigura 12e seguir os procedimentos descritos abaixo:

Figura 10 – Inicializando o Codificador
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Figura 11 – Informações do codificador

Figura 12 – Lista de articuladores

Digite o endereço do Articulador no campo “IP/Hostname” e clique em adicionar depois no botão salvar.
Agora basta inserir o número da sessão e clicar em “Inicializar” que o controle do componente será feito pelo
Articulador. No caso do Codificador, se estiver executando no Windows ou se deseja um ponto de distribuição
externo, selecione “Usar Refletor externo”.
Para inicializar o Refletor, abra um terminal, vá para a pasta que contém o arquivo com extensão “jar” e
execute
o
comando“java
-jar
ArthronProxy.jar<identificacao><ipManager><portaManager><portaBase><sessão><usuario><senha>
<ip do servidor><porta do servidor>”, substituindo <identificacao> pelo nome que o representará no
Manager, <ipManager> pelo IP do Manager, <portaManager> pela porta RMI exibida na parte inferior do
Manager, geralmente 1099, <portaBase> por uma porta distante em 100 unidades das portas bases de outros
ArthronProxy executando na mesma máquina, se omitida a porta base, será assumido o valor 18000.
Exemplo de dois ArthronProxy numa mesma máquina e com Manager rodando em um computador com IP
150.165.132.101:
$ sudojava -jar ArthronProxy.jar proxy1 150.165.132.101 1099 18100 40
gtavcs 730985083 150.165.132.32 54321

Substituir <sessão> pelo número da sessão criada, <usuário> pelo nome do usuário do articulador, <senha>
pela senha do articulador, <ip do servidor> pelo ip da máquina remota e <porta do servidor> pela porta que
está sendo utilizada.
Ou inicialize através do componente Refletor (ArthronProxy).
Obs.:Para iniciar pelo modo gráfico, verifique se o argumento utilizado no arquivo ReflectorGrafico.sh
está como –gui.
Após instalar o componente e abrir o arquivo executável, irá aparecer a imagem daFigura 13. O usuário
deverá colocar o nome do refletor, o IP da máquina Articuladora e a porta. Depois clicar no botão
“Conectar”.
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Funcionalidades comuns
1. Recuperação de Senha
Em caso de perda de senha, ao executar a tela de autenticação terá uma opção de recuperação de senha. O
usuário deverá clicar em “Perdi a Senha” (Figura 14).

Figura 14 – Tela de Autenticação

Será enviado um código pin com 16 digitos para o email do usuário cadastrado. Após inserir o código na
tela da Figura 15 será gerada uma nova senha que será mostrada na tela (Figura 16).

Figura 15 – Tela de Recuperação de senha

Figura 16 – Geração de senha

2. Bate-Papo
O bate-papo é um sistema que provém a comunicação entre os
controladores do Articulador, Codificador, Decodificador e VideoRoom.
O ícone de bate-papo é representado por um balão azul. Ao clicar nele
irá aparecer uma janela de conversação. Obs.: Caso seja no
Articulador a janela de conversação aparecerá embutida na própria
janela de transmissão do Codificador ou Decodificador. Para
desmembrar clique no ícone indicado na Figura 17.

Figura 17 – Íconepara
expandir janela

Caso o usuário seja o controlador do Articulador, ao clicar no ícone
presente na janela de transmissão do Codificador, irá se comunicar
com o controlador do Codificador e, clicando no ícone presente na
janela de transmissão do Decodificador, irá se comunicar com o
controlador do Decodificador.
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Caso o usuário seja o controlador do Codificador ou Decodificador, ao
clicar no ícone de bate-papo, irá se comunicar com o controlador do
Articulador.
Quando o Articulador recebe uma mensagem, a janela de exibição
ficará na cor laranja, sinalizando que tal componente enviou uma
mensagem via Bate-Papo. (Figura 18)

Figura 18 – Bate-Papo

Quando o Codificador ou Decodificador recebe uma mensagem,
aparecerá a janela de conversação com a nova mensagem. (Figura
19).

Figura 19 – Bate-Papo

3. Lista de Mídias (PlayList)
Para criar uma lista de mídia, inicialize o codificador e clique no botão da PlayList indicado naFigura 20.

Figura 20 – Ícone da PlayList
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Caso apareça uma janela com a mensagem “Nenhum caminho de vídeos foi configurado, deseja configurar
um caminho agora”, clique em “Sim” e escolha a pasta que estão as mídias desejadas.
Os arquivos do diretório escolhido encontram-se nas listas de mídias disponíveis. Selecione a mídia desejada
e clique no botão “>”. As mídias selecionadas passarão para a lista de mídias disponíveis.
Você poderá selecionar a ordem de execução da mídia clicando nos botões “Subir” e “Baixar”. (Figura 21)

Figura 21 – Configuração da PlayList

Ao clicar no botão “Iniciar”, a mídia irá ser iniciada no Codificador.

4. Câmera IP
Uma câmera cuja captura do fluxo é via rede.(Figura 22) É comum ao Encoder e o VídeoRoom.

Figura 22 – Câmera IP
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O botão indicado na imagem abre o controle da câmera IP.(Figura 23)
Através do controle pode movimentar a câmera, alterar o contraste, brilho,modo e o espelhamento da imagem
capturada.

5. Captura de mídia
a) Ao vivo
Para a geração de fluxos de mídia ao vivo, basta clicar no botão “Ao vivo” e será exibida uma janela
com as opções de captura. O usuário poderá escolher uma das opções mostradas na Figura 24.

Figura 24 – Configurando fluxo de mídia



Câmera IP:Irá aparecer uma janela solicitando o endereço da câmera conectada remotamente,
a porta, o nome do usuário e a senha da autenticação da câmera IP.(Figura 25)

Figura 25 – Conexão da Câmera IP
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Stream: Permite abrir um fluxo UDP em alguma porta selecionada.(Figura 26)

Figura 26 – Stream



Desktop:Captura a tela, opção FPS indica quantos números de frames por segundo.(Figura 27)

Figura 27 – Captura do Desktop
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WebCam:Só é acionada se estiver conectada alguma WebCam ao computador, escolhe qual a
webcam e qual a fonte de áudio que será utilizada. (Figura 28)

Figura 28 – Captura da Webcam



Outro: Caso nenhuma das opções listadas seja a desejada, a partir dessa opção, poderá abrir
algum outro dispositivo desejado. (Figura 29)

Figura 29 – Captura de Outros dispositivos
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Avançado:Aciona alguma outra característica específica dos dispositivos de captura. Caso essa
seja escolhida, deve-se inserir a respectiva linha de comando gerada pelo VLC Player, que
contenha a informação desejada. Então, com a opção escolhida, deve-se clicar no botão
“Confirmar”. (Figura 30)

Figura 30 – Opção de Captura “Avançado”



Firewire:Serve para abrir um fluxo em algum dispositivo que esteja conectado em alguma
firewire do computador e possibilita escolher o formato do vídeo. (Figura 31)

Figura 31 – Captura da entrada Firewire
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b) Arquivo
É possível gerar fluxos a partir de arquivos. Para isso, deve-se clicar no botão “Arquivo” e a janela
da Figura 32 será exibida para que se possa escolhê-los. Com o arquivo escolhido, deve-se clicar no
botão “Abrir” e a respectiva mídia será exibida.

Figura 32 – Buscando Arquivo

22
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6. Sobre
Comum a todos os módulos, nela é possível saber qual a versão instalada na máquina da Arthron, bem como
informações sobre o software. A Figura 33 ilustrauma versão atualizada enquanto a Figura 34ilustra uma
desatualizada.

Figura 33 – Informação sobre a Versão
(Atualizada)

Figura 34 – Informação sobre a Versão
(Desatualizada)

Figura 35 – Aba Sobre (Articulador)
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7. Configurações dos dispositivos de áudio
O Encoder, Decoder e VideoRoom possuem, em suas configurações, a opção de escolher qual o dispositivo
de áudio a Arthron utilizará. Basta ir clicar no botão de Configurações e escolher o dispositivo de áudio que a
máquina possua, entre os listados na opção “Dispositivo de Áudio”. (Figura 36)

Figura 36 – Configurações dos dispositivos de áudio
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O Articulador
Este é o componente cuja função é gerenciar os Codificadores, Decodificadores e Refletores nele
conectados, além de monitorar todo o sistema.

1. Inicializando
Execute o componente Articulador e será mostrada a tela de Autenticação. (Figura 37). Ele se configurará
automaticamente após a autenticação bem sucedida. Após isso será exibida a tela ilustrada na Figura 38.

Figura 37 – Autenticação do articulador

Figura 38 – Articulador iniciado

Arthron: Uma Ferramenta para Controle de Múltiplos Fluxos de Mídia
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O Articulador possui atalhos do teclado para iniciar nova sessão (Ctrl + N), abrir a sessão (Ctrl + A) e exibir
informações da sessão (Ctrl + I). O menu inferior, apresentado na Figura 39, possui ícones para criar nova
sessão (1), abrir sessão existente (2), exibição de miniaturas dos vídeos da sessão (3), exibir informações da
sessão (4), fechar sessão (5) e encerrar sessão (6).

Figura 39 – Menu inferior da tela do articulador

Uma vez inicializado o Articulador estará pronto para receber conexões de todos os componentes e cada um
poderá ser gerenciado através da interface. A localização dos componentes pode ser vista naFigura 40.

Figura 40 – Visualização dos Componentes (Codificador e Decodificador inicializados)
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Caso haja a conexão de um Codificador que esteja solicitando um Refletor, a janela da Figura 41 irá aparecer
e o Usuário deverá escolher um Refletor para associar a esse Codificador.

Figura 41 – Lista de refletores disponíveis

2. Enviando um fluxo
Para enviar o fluxo de vídeo de um Codificador para um Decodificador basta clicar no nome do codificador,
manter o botão do mouse pressionado e arrastar o ponteiro até o nome do Decodificador. Então surgirá a tela
daFigura 42. Selecione a opção Troca Imediata e clique em “Confirmar”. O Decodificador passará a exibir o
que o Codificador estiver enviando.

Figura 42 – Enviando um Fluxo

Arthron: Uma Ferramenta para Controle de Múltiplos Fluxos de Mídia
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Obs.:Ao chavear os fluxos para o VídeoRoomo usuário terá a opção de escolher a
tela de destino, que pode ser iniciado na tela principal ou na miniatura.

3. Enviando um fluxo em um tempo programado
O procedimento é semelhante ao envio normal. A única diferença é que a opção a ser escolhida é
“Programar troca de vídeo” ao invés de “Troca imediata”, como é demonstrado naFigura 43. Após clicar
em “Confirmar”, surgirá a janela daFigura 44.

Figura 43 – Programando a troca de fluxo

Figura 44 – Temporizador de envio de fluxo

Nela deverá ser informado tempo que o Codificador esperará para começar a enviar para aquele
Decodificador. Depois pressione o botão “Confirmar”.

4. Medição da rede
Para fazer a medição da rede, selecione a opção indicada na Figura 45.

Figura 45 – Escolhendo opção para medir o caminho do vídeo

Medição da rede significa medir a rede no caminho de envio de um fluxo UDP entre o Codificador e o
Decodificador, podendo passar opcionalmente por um Refletor, e assim decidir qual a taxa de fluxo máxima
que poderá ser enviada. É sugerido que a medição seja feita antes do envio de fluxo, pois os pacotes do fluxo
irão competir na rede com os pacotes da medição. É possível ajustar os seguintes parâmetros:
a) Banda – Informa a banda máxima que se deseja enviar pela rede.
b) Tempo de Monitoramento – Informa o tempo em segundos que irá durar o monitoramento.
c) Taxa de Amostragem – Informa a frequência em segundos em que os dados serão avaliados.
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Ao iniciar a medição aparecerá a imagem da Figura 46.

Figura 46 – Medição

Essa tela ficará visível pelo tempo de monitoramento escolhido. Depois desse tempo, a tela com o resultado
aparecerá (Figura 47). Nessa tela é dada informação da situação da rede em cada ponto, a banda média, a
latência média e a taxa média de perdas de pacotes. Taxas de perdas maiores que 1% são consideradas
inviáveis para envio de fluxo. Também é sugerida ao usuário a taxa que ele pode enviar com segurança
levando em consideração a medição realizada. Deve-se estar ciente de que essa medição é pontual e a rede
pode se comportar de forma inesperada com o decorrer do tempo.

Figura 47 – Estatísticas da conexão entre Codificador e Decodificador

5. Alternando o fluxo entre dois Decodificadores
Para inverter os fluxos que estão chegando a dois Decodificadores, basta arrastar o nome de um deles até o
nome do outro e proceder de forma semelhante ao envio de fluxo.
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6. Visualizando o VídeoRoom no Articulador
A imagem de cima mostra o que está sendo capturando, ou seja, o codificador, a imagem de baixo mostra
todos os fluxos que estão recebendo, todos os seus decodificadores. (Figura 48)

Figura 48 – Visualizando o VideoRoom no Articulador

7. Controlando um Codificador a partir do Articulador

Figura 49 – Configuração remota do Codificador
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No Articulador, clique no botão de “Configurações” na representação do Codificador desejado. Como
mostrado naFigura 49.
Atela daFigura 50 irá aparecer.
Na tela de configuração do Codificador você terá 5 abas para gerenciá-lo.

a) Aba Geral (Figura 50)
Nessa aba será possível visualizar todos
os dados cadastrados no Codificador.
Também será possível alterar sua
identificação bem como escolher
visualizar ou não o vídeo que está sendo
enviado por ele. Não mostrar o vídeo
reduz o processamento no componente
Articulador.

Figura 50 - Aba Geral das configurações do
codificador

b) Aba Codificação (Figura 51)
Nessa aba será possível alterar a
codificação do vídeo que está sendo
enviado pelo Codificador. A codificação
do vídeo pode ser mp2v, mp4v, h264,
MjPEG, e a taxa de codificação do vídeo
deverá estar na faixa de 8 a 8192 kbps,
apesar de ser possível mandar fluxo
HDV (porém este já deve estar
codificado). As codificações de áudio
permitidas são mpga, mp2a, mp3 e
mp4a, e a taxa de codificação de áudio
deverá estar entre 8 e 512 kbps.

Figura 51 – Codificação
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c) Aba Fluxos(Figura 52)
Nessa aba é possível visualizartodos os
fluxos e adicionar que estão sendo
enviados a partir desse Codificador.

Figura 52 – Aba Fluxos

d) Manual (Figura 53)
Essa aba tem a utilidade de adicionar
um fluxo de maneira remota. É similar a
configuração local do codificador.

Figura 53 – Aba Manual
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8. Controlando um Decodificador a partir do Articulador
O controle do Decodificador é semelhante ao do Codificador, porém com diferentes opções. Para visualizar
as opções clique no botão de configurações na representação do Decodificador.
Na tela de configuração do Decodificador você terá quatro abas para gerenciá-lo.

a) Aba Geral(Figura 54)
Nessa aba será possível visualizar todos
os dados cadastrados no Decodificador,
alterar sua identificação e escolher
visualizar ou não o vídeo que está sendo
recebido por ele. Não mostrar o vídeo
reduz o processamento no componente
Articulador.

Figura 54 – Aba Geral do Decoder

b) Aba Configurações (Figura 55)
Nessa aba é possível alterar as
configurações do vídeo que está sendo
projetado no Decodificador tais como
Proporção (1:1, 4:3 ou 16:9),
entrelaçamento (Desativar, Descartar,
Mesclar, Media, Bob, Linear e X),
remover o som, alternar entre o modo
tela cheia e também é possível efetuar a
gravação do vídeo que está sendo
recebido.

Figura 55 – Aba de Configurações
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c) Codificação(Figura 56)
Nessa aba será possível alterar a
codificação do vídeo que está sendo
enviado
pelo
Decodificador.
A
codificação do vídeo pode ser mp2v,
mp4v, h264 eMjPEG, e a taxa de
codificação do vídeo deverá estar na
faixa de 8 a 8192 kbp. As codificações
de áudio permitidas são mpga, mp2a,
mp3 e mp4a, e a taxa de codificação de
áudio deverá estar entre 8 e 512 kbps.

Figura 56 – Aba de Codificação

9. Abas do Articulador
a) Informações Gerais(Figura 57)
Descreve as informações gerais, tais como sistema operacional, versão do SO, plataforma do SO e
outras informações a respeito da Máquina Virtual Java.

Figura 57 – Aba Informações Gerais
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b) Log de Atividades(Figura 58)
Descreve as principais atividades realizadas na Arthron, tais como conexão de Codificadores,
Decodificadores e Refletores, programação de trocas de vídeos etc. Essas informações são salvas
em um arquivo na pasta log que está dentro da pasta do Articulador. Esse arquivo obedeceo formato
log_DD-MM-AAAA_hh_mm_ss.txt, onde DD é o dia, MM é o mês, AAAA é o ano, hh é a hora, mm é
os minutos e ss é os segundos em relação a data de criação do log.

Figura 58 – Aba Log de Atividades

c) Programações(Figura 59 e Figura 60)
Ilustra graficamente os eventos temporais que foram cadastrados (Figura 59). Também permite a
visualização em uma tabela (Figura 60), clicando-se no botão que se encontra a direita nessa aba. Os
eventos temporais possíveis são atribuição de vídeo de um Codificador a um Decodificador, troca de
vídeo entre dois Decodificadores e tempo de inicio de uma animação em um Decodificador.

Figura 59 – Aba Programações
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Figura 60 – Eventos Programados

d) Refletores (Figura 61 e Figura 62)
Mostra os Refletores que estão conectados ao Articulador. Os com cor de fundo vermelho estão
sendo utilizados e os com cor de fundo verde estão livres. Nessa aba também é possível remover
Refletores que estão livres. Para remover Refletores que estão sendo utilizados, primeiro é preciso
remover o Codificador que estiver lhe utilizando e, só depois, removê-lo através dessa aba.

Figura 61 – Aba Refletores

Figura 62 – Remover Refletor
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e) Segurança(Figura 63)
Permite evitar a conexão de Decodificadores, Codificadores ou Refletores que se originem em um
determinado IP.

Figura 63 – Aba Segurança
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f) Perfil(Figura 64)
Exibe os dados do usuário que está logado no articulador.

Figura 64 – Aba Perfil
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O Articulador na WEB: ArthronServer
A função deste componente é basicamente a mesma do Articulador, ou seja, gerenciar os componentes
conectados e monitorar todo o sistema. Mas diferentemente do Articulador descrito na seção anterior, o
ArthronServer é responsável por permitir o gerenciamento dos fluxos de mídia através de uma página WEB,
além de oferecer funcionalidades adicionais (para maiores detalhes, consulte o Manual do ArthronServer).

1. Conectando Componentes ao ArthronServer
Para conectar um componente Codificador, Decodificador ou VideoRoom ao ArthronServer, deve-se executar
os arquivos Encoder.sh, Decoder.sh ou VideoRoom.sh.
A tela de autenticação desses componentes é a apresentada na Figura 65.

Figura 65 – Tela de autenticação dos componentes

O usuário deverá digitar seu usuário e sua senha para se autenticar (usuário padrão „gtavcs‟ e senha padrão
„gtavcs‟, sem as aspas). Caso deseje se conectar localmente, não deve-se alterar a opção IDP que por
padrão é local. Porém, caso deseje-se utilizar um provedor de identidade, alterar a opção informando o nome
do provedor desejado. Em seguida, deve-se clicar no botão verde para prosseguir na autenticação.
A Figura 66 mostra a tela apresentada ao usuário do Decodificador após a autenticação. A maneira de
configurar o componente para conectar-se ao ArthronServer é semelhante no Codificador e no VideoRoom. O
procedimento envolve a configuração das URLs do ArthronServer e do WSRecorder. Para isso deve-se clicar
no botão de Configurações, destacado na Figura 66 e seguir os passos descritos em seguida.

Figura 66 - Tela dos Decodificador após a autenticação
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Supondo-se que já existam computadores com o ArthronServer, o WSRecorder e o VSecurityServer em
execução, a inicialização dos componentes a serem conectados ao ArthronServer exige que se conheça as
URLs desses três serviços. Após clicar no botão de configurações, as telas da Figura 67, Figura 68 e Figura
69 são apresentadas para os componentes Codificador, Decodificador e VideoRoom, respectivamente.

Figura 67 - Configurações do Codificador

Figura 68 - Configurações do Decodificador

Manual do usuário GTAVCS - RNP

40

Figura 69 - Configurações do VideoRoom

Para configurar as URLs, deve-se acessar a aba “Serviços”, destacada nas imagens, e fornecer o endereço
do computador no qual o ArthronServer e o Recorder estão sendo executados (o VSecurityServer já estará
configurado).
Os endereços devem ser do tipo “http://150.165.132.35:8080/ArthronServerII/service/SystemService?wsdl” e
“http://150.165.132.104:8080/Recorder/RecordManager?wsdl”, onde o IP no início da URL determinará em
que computadores os serviços estão executando.

2. Recuperação de Experiências
Uma funcionalidade do Decodificador, quando conectado ao ArthronServer, é a possibilidade de recuperação
de suas experiências passadas. Em outras palavras, o usuário poderá obter os fluxos de vídeo das Sessões
anteriores que ele participou e assisti-los no Decodificador, com todos os chaveamentos que ocorreram na
Sessão ao vivo, de maneira fiel e sincronizada.
Para isso o usuário deverá fornecer o identificador da Sessão passada que deseja recuperar e clicar no botão
de recuperação de experiência, ao lado do botão de Configuração, destacado na Figura 70.

Figura 70 - Recuperação de experiência no Decodificador

3. Manipulação de Objetos 3D
A funcionalidade de visualizar e manipular objetos 3D permite que o usuário no Codificador utilize modelos
tridimensionais que, em Telemedicina, representam estruturas anatômicas do corpo humano, para esclarecer
eventuais questões relacionadas às situações retratadas nas mídias da transmissão. Assim, quando o
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Codificador está conectado ao ArthronServer, o botão destacado na Figura 71 permite que essa opção seja
ativada.

Figura 71 - Codificador ao se conectar ao ArthronServer

Ao clicar no botão, a tela da Figura 72 é apresentada e o usuário deverá escolher o modelo 3D que deseja
manipular.

Figura 72 - Tela de opções para escolha do modelo 3D

O usuário tem a opção de escolher o tipo de interação que vai realizar com os modelos 3D, que podem ser
rotacionados e redimensionados para melhorar o ângulo de visualização das estruturas. Caso a escolha seja
interagir via teclado e mouse, o usuário deverá deixar a opção Ativar Kinect desmarcada (destacado na
Figura 72), escolher o modelo e clicar em OK. A tela a seguir será apresentada e a interação pode ocorrer
através do mouse e das setas direcionais do teclado.
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Figura 73 - Modelo 3D do coração humano

Caso a opção para interação seja com o Kinect, o usuário deverá se certificar de que todos os passos
descritos no manual de instalação como necessários para utilizar o Kinect foram seguidos, e que o dispositivo
está conectado ao computador utilizado. A opção Ativar Kinect deverá ser ativada após a escolha do modelo,
e a tela da Figura 74 será apresentada.

Figura 74 - Interação com o Kinect

A manipulação ocorre através de gestos reconhecidos pelo dispositivo de interação natural Kinect. Para o
início do rastreio é necessário acenar duas vezes (para a direita e para a esquerda) com uma das mãos para
o dispositivo (essa será a mão primária). A aplicação necessita do rastreio das duas mãos, e o rastreio da
segunda mão ocorre realizando-se o mesmo processo feito anteriormente, só que com a outra mão
(secundária).
Para rotacionar o objeto deve-se utilizar a mão secundária para escolher a opção Rotate, e movimentar a
mão primária para que o modelo seja rotacionado. Movimentos na horizontal e na vertical rotacionam o
modelo 3D. Para escalonar o modelo, ou seja, aplicar Zoom in ou Zoom out, utiliza-se a mão secundária para
escolher a opção Zoom e a partir daí utiliza-se a mão primária para manipulação. Para realizar o
escalonamento os movimentos considerados são os de profundidade, ou seja, se aproximar ou distanciar a
mão do Kinect.
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Ativando-se o botão Stop com a mão secundária, o modelo deixa de ser manipulado. Já a opção New Model
permite que durante a execução da aplicação possa haver a reinicialização para escolher outro modelo 3D.

4. Compartilhamento de Tela
O Compartilhamento de Tela é uma funcionalidade que pode ser explorada pelos componentes que estiverem
conectados ao ArthronServer. Um cenário de uso consiste no usuário no Codificador escolher, através do
botão destacado na Figura 75, uma área de sua tela que deseja compartilhar com receptores do fluxo de uma
Sessão.

Figura 75 - Tela do Codificador conectado ao ArthronServer

A tela da Figura 76 será apresentada, e o usuário deverá escolher a região da tela que deseja compartilhar
com os participantes da Sessão, e em seguida clicar no botão de Iniciar o compartilhamento.

Figura 76 - Compartilhamento de Tela

Para que o fluxo que ocorre na tela do Codificador seja transmitido aos outros usuários da Sessão, o
gerenciador do ArthronServer deve realizar a transmissão do fluxo através da página WEB.
Após isso, o usuário no Decodificador deverá abrir a opção de compartilhamento de tela, semelhante ao
destacado na Figura 75, e escolher a opção para receber compartilhamento de tela.
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O Codificador
Este é o componente cuja função é gerar os fluxos de mídia que estarão envolvidos nos eventos. Para isso, é
necessário se conectar a um Articulador que esteja ativo.

1. Inicializando
Após executar o arquivo Encoder.sh, será apresentada a seguinte tela de autenticação (Figura 77). O IP do
servidor deve ser o mesmo do WebService ao qual o usuário deseja se conectar.

Figura 77 – Autenticação

Depois da autenticação, a janela da Figura 78 será aberta. Nela, será possível iniciar o processo de conexão
com o Articulador.Pode-se clicar em “Inicializar” ou no outro botão (configurações) para fazer ajustes ou
verificações.

Figura 78 – Inicializando o Codificador

2. Configurando
Ao clicar no botão de configurações aparecerá a janela da Figura 79. Nela, é possível observar quatro abas:
Informações, em que serão preenchidas as características que serão transmitidas para o Articulador, Lista
de Articuladores, em que é possível cadastrar ou editar o endereço IP do Articulador ao qual se quer
conectar,Codificação, em que se pode alterar as características da mídia que será enviada, como taxa de
envio e codificação, e Perfil,onde são exibidas as informações do usuário que está conectado.
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Figura 79 – Informações do codificador

a) Inserindo Informações
Ao tentar se conectar é de fundamental importância que o Articulador tenha ciência de suas
características gerais. Assim, recomenda-se preencher de forma correta tais campos do formulário.
b) Editando a lista de Articuladores
Esta lista de Articuladores se caracteriza por conter os identificadores de todos os Articuladores que
estiverem cadastrados. Isso irá permitir ao Codificador se conectar ao Articulador.
Nessa interface, então, é possível adicionar, remover ou editar um novo identificador de algum
Articulador. Para adicionar, basta digitá-lo no campo especificado (IP/Hostname) e clicar no botão
“Adicionar”.
Para excluir um dos identificadores adicionados, escolhe-se na tabela qual deles se deseja remover.
E, então, clicar no botão “Remover”.
Para se editar um identificador listado é necessário selecioná-lo, digitar o IP do Articulador no campo
especificado (IP/Hostname), e clicar em “Substituir”. Ele aparecerá no lugar do IP que estava
selecionado na lista. Então, com a devida alteração, clicar no botão “Salvar”.
c) Modificando a codificação.
É possível, nas configurações, estabelecer tipos de codificação pré-definidos de áudio e vídeo, bem
como as suas respectivas taxas de transmissão,porém as placas de captura já fazem a codificação
em hardware,não havendo a necessidade de modificar as configurações de codificação de áudio e
vídeo.
Veja a codificação na Figura 80.
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Figura 80 – Aba de codificação do Encoder

3. Estabelecendo conexão com o Articulador
Com o identificador do Articulador ao qual se deseja conectar, é possível estabelecer a conexão com ele de
duas maneiras: usando um Proxy externo, que é sinônimo do Refletor, ou seja, faz referência ao mesmo
módulo ou não utilizar o Proxy.
a) Com Proxy
Caso se deseje a utilização de um Proxy externo para otimizar a redistribuição de fluxo e reduzir o
processamento da máquina, deve-se selecionar a opção “Usar Proxy externo”(Figura 81).
Após clicar no botão “Inicializar”, o Codificador varrerá toda a lista de articuladores, quando encontrar
um articulador conectado, irá varrer a lista de Proxy disponíveis, caso não haja nenhum Proxy
disponível nesse articulador a conexão não será estabelecida.

Figura 81 – Codificador inicializando com proxy externo
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b) Sem Proxy
Se a opção “Usar Proxy externo” não for escolhida, a redistribuição de fluxo ocorrerá internamente
ao Codificador. Essa opção só é possível no Linux.
Após clicar no botão “Inicializar”, o Codificador varrerá toda a lista dearticuladores para se conectar
a algum deles. Esse processo é feito até que a conexão se estabeleça de fato. Então, depois de
estabelecida a conexão,os botões são habilitados para que se possa escolher a fonte de mídia:
arquivo ou câmera.
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O Decodificador
Este é o componente cuja função é receber os fluxos de mídia e as animações que estarão envolvidos nos
eventos. Para isso, é necessário se conectar a um Articulador que esteja ativo.

1. Inicializando e Configurando
Após executar o arquivo Decoder.sh, a tela de autenticação (Figura 82) será apresentada.

Figura 82 – Autenticação

Os processos são semelhantes aos do Codificador. Ao se estabelecer a conexão com o Articulador, será
exibida uma janela, ilustrada naFigura 83. O Decodificador é um componente passivo. Então, ele apenas
ficará esperando que as mídias venham por ordem do Articulador, não necessitando, por isso, de uma
manipulação maior do usuário. Ele foi feito para ter uma execução rápida e para ser discreto. Pode-se
“apagar a luz”, clicando no ícone da lâmpada no canto inferior direito da tela, para um maior destaque ao
vídeo. (Figura 84)

Figura 83 – Janela exibindo o vídeo do decodificador
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O Refletor
É o componente cuja principal função é fazer a distribuição dos fluxos de mídia sobre a rede. Ele faz isso de
duas formas: uma é o envio direto, na mesma taxa que recebeu para um Decodificador e a outra é
transcodificado em uma taxa mais baixa para monitoramento pelo Articulador e envio para internet. O Refletor
ou Proxy pode ser inserido internamente a um dos componentes do Arthron, porém tem o objetivo de otimizar
o envio de fluxo e é recomendável que esteja em pontos estratégicos da rede como pode ser visto no
comparativo daFigura 85. Outra vantagem do seu uso distribuído é a redução do processamento em um
componente que não tem na distribuição a sua função principal.

Figura 85– Redução do fluxo no enlace da rede com a utilização do componente Proxy.
A) Envio de três fluxos sem utilizar o Proxy no Codificador.
B) Envio de três fluxos utilizando o Proxy separadamente.

1. Inicializando e Configurando
Quando for inicializar o Codificador, se estiver executando no Windows ou se deseja um ponto de distribuição
externo, selecione “Usar Refletor externo”. Existem duas formas para inicializar e configurar o Refletor, uma
é remotamente, por linha de comando e a outra através da interface o Refletor (Arthron Proxy).
a) Linha de Comando:
Abra um terminal, vá para a pasta que contém o arquivo com extensão “jar” e execute o comando
“java
-jar
ArthronProxy.jar<identificacao><ipManager><portaArticulador><portaBase><sessão><usuario
><senha><ip do servidor><porta do servidor>”, substituindo <identificacao> pelo nome que o
representará no Manager, <ipManager> pelo IP do Manager, <portaManager> pela porta RMI exibida
na parte inferior do Manager, geralmente 1099, e <portaBase> por uma porta distante em 100
unidades das portas bases de outros ArthronProxy executando na mesma máquina, se omitida a
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porta base, será assumido o valor 18000. Exemplo de dois ArthronProxy numa mesma máquina e
com Manager rodando em um computador com IP 150.165.132.101:
$ sudojava -jar ArthronProxy.jar proxy1 150.165.132.101 109918100 40
gtavcs 730985083 150.165.132.32 54321

Substituir <sessão> pelo número da sessão criada, <usuário> pelo nome do usuário do articulador,
<senha> pela senha do articulador, <ip do servidor> pelo ip da máquina remota e <porta do servidor>
pela porta que está sendo utilizada.
b) Interface do componente Refletor (ArthonProxy):
Após instalar o componente, inicialize o componente Refletor (ArthronProxy), irá aparecer a imagem
daFigura 86, o usuário deverá colocar o nome do refletor, o IP da máquina Articuladora e a porta.
Depois clique no botão “Conectar”.

Figura 86 – Inicializando o Refletor

Obs.:Não é recomendável usar mais de dois refletores em uma máquina.
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O VideoRoom
Este componente permite a entrada e a saída de fluxos de vídeos e mantém uma relação cliente-servidor com
o componente Articulador.

1. Inicializando e Configurando
Após executar o arquivo VideoRoom.sh, a seguinte tela de autenticação será apresentada (Figura 87):

Figura 87 – Autenticação

Para iniciar uma sessão de VideoRoom o usuário deverá informar o número da sessão e em seguida fazer a
inicialização (Figura 88). Após a inicialização a tela da Figura 89será exibida.

Figura 88 – Inicializando o VideoRoom

Figura 89 – Tela do VideoRoom

Arthron: Uma Ferramenta para Controle de Múltiplos Fluxos de Mídia

Manual do usuário GTAVCS - RNP

53

A Figura 90apresenta as opções de captura para exibir o vídeo na tela. A Figura 91mostra o processo de
inserção de um fluxo ao vivo, mais detalhes na sessão de “FuncionalidadesComuns”, no tópico de “Captura
de Mídias”.

Figura 90 – Opções do VideoRoom

Figura 91 – Carregando arquivos para a sessão

Manual do usuário GTAVCS - RNP

54

No botão “Configurações” do VideoRoom aparece uma janela onde são exibidas todas as informações sobre
o VideoRoom, as quais podem ser modificadas. (Figura 92)

Figura 92 – Configuração (VideoRoom)

A Figura 93apresenta a tela do VideoRoom após o carregamento de vídeo para transmissão. Na tela maior
está localizado o vídeo principal, as miniaturas são vídeos secundários. É permitido fazer uma troca de vídeo
principal para secundário, clicando em cima da miniatura e arrastando para a tela principal.

Figura 93 – Tela do VideoRoom
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O WebService
É o modulo que gerencia usuários, bem como autenticações e sessões. É responsável pelo armazenamento
do perfil do usuário (como nome, e-mail etc.) e dohistórico das sessões (criador, usuários participantes, data,
e hora da criação e do encerramento).
É necessário configurar, através de algum editor de texto, o WebService pelo arquivo “WebService.config”
(Figura 94) que se encontra no diretório “WebService”. Nesse arquivo é possível alterar a porta utilizada pelo
WebService para a comunicação, o e-mail que será utilizado para a comunicação com os usuários e sua
senha, e a chave RSA, composta de 3 números: chave pública, chave privada e um terceiro número
denominado “chave n” que faz parte das duas chaves. Esses números não podem ser aleatoriamente
atribuídos. Todos têm que atender às regras do RSA (fonte: http://people.csail.mit.edu/rivest/Rsapaper.pdf).

Figura 94 – Arquivo de configuração do WebService
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Servidor de Vídeo
A função de um servidor de vídeo é transmitir o vídeo para clientes web. Para criar um servidor de vídeo é
necessário inicializar o componente de servidor de vídeo (VideoServer), executando o
arquivo<VideoServer.sh>, aparecerá uma janela de autenticação. Quando autenticada a tela da Figura 95 irá
aparecer.

Figura 95 – Inicializando Servidor de Vídeo

Preencha os campos de identificação, IP, sessão, porta RMI e porta Transmissão.
Ao clicar no botão “Iniciar”, o servidor de vídeo deve ficar esperando conexão. No articulador, terá a aba
servidor de web e vídeo, clicando no botão adicionar da aba, abrirá uma janela onde vai ter que adicionar o
número do IP da máquina de onde está o VideoServer. (Figura 96)

Figura 96 – Adicionando um Servidor Web de Vídeo

Arthron: Uma Ferramenta para Controle de Múltiplos Fluxos de Mídia
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Na máquina onde estiver executando o VideoServer irá abrir a janela mostrada na Figura 97, assim que
adicionar os dados na janela, o VideoServer ficará disponível.

Figura 97 – VideoServer sendo iniciado

1. Publicação na Web
Para publicar um fluxo na web é necessário que o VideoServeresteja conectado ao Articulador. Clique no
botão “Ferramentas”do Codificador ou do Decodificador, escolha a opção “Publicação na Web”(Figura 98).
Depois, em “Servidores de Vídeo disponíveis”, selecione o endereço e clique em Publicar. (Figura 99)

Figura 98 – Janela de Ferramentas (Codificador/Decodificador)
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O link passará para a parte “Publicando em:”. (Figura 100) Você deverá clicar novamente em publicar.

Figura 100 – Publicação na Web

Arthron: Uma Ferramenta para Controle de Múltiplos Fluxos de Mídia
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A próxima janela (Figura 101) terá opções para modificar a codificação. A qualquer momento que queira, o
usuário poderá acessar essa opção selecionando um VideoServer e clicando em Codificação.

Figura 101 – Alterar Codificação

2. Criação de página web
O usuário poderá criar uma página web com os vídeos que estão sendo exibidos nos decodificadores e
codificadores selecionados.
Execute o componente para inicializar o VideoServer. (Figura 102)

Figura 102 – Autenticação
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Depois de publicar na web a mídia desejada, abra a aba “Criação de página web” e escolha o fluxo que
está sendo publicado. (Figura 103)

Figura 103 – Aba do Articulador “Criação de Página Web”

Ao clicar em “Criar Página”, irá aparecer a tela exibida na Figura 104, onde tem a opção de escolher uma
cor pré-definida para o template ou personaliza-lo.

Figura 104 – Criação de Página Web
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Na guia “Textos” é possível escrever o título da página, o rodapé e uma descrição para ela. (Figura 105)

Figura 105 – Aba Textos

Na guia “Vídeos” pode-se escolher o tamanho dos players. (Figura 106)

Figura 106 – Aba Vídeos
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Na aba “Logos” é possível adicionar e redimensionar a imagem para a Logo. (Figura 107)

Figura 107 – Aba Logos

“Google Analytics”: Ao acessar a página www.google.com/analytics e seguir as instruções, um código será
gerado, copie esse código e cole no campo. (Figura 108)

Figura 108 – Aba Google Analytics
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A aba “HTML Personalizado” permite ao usuário escrever um código HTML que será exibido abaixo do
player. (Figura 109)

Figura 109 – Aba HTML Personalizado

“Áudio em Background”: Insira um Link de um áudio no formato ogg. (Figura 110)

Figura 110 – Aba Áudio em Background
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Após clicar em “Criar”,escolha o local onde será salva a pasta com os componentes necessários para a
página web. Essa página será formada por um menu lateral com os fluxos que foram previamente
selecionados. Clique na mídia que deseja assistir, o vídeo deve ser exibido no centro da página, como
mostrado no exemplo da Figura 111.

Figura 111 – Página na Web
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