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Agenda 
� Antecedentes (Fase I) 
� Objetivos (Fase I e II) 
� Arthron Web (Arthron Server) 
� Resultados 
� Proposta de Serviço 
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Objetivos – Fase II 



Workshop de GTs 2011-2012 – 24  de Setembro de 2012 – Rio de Janeiro - RJ 
 

GTAVCS  

Objetivo (Fase I) 
Propõe uma inf raest rutura de 

hardware e software com gerência 
remota para captura e distribuição 
s e g u r a d e m ú l t i p l o s f l u x o s 
simultâneos a fim de prover suporte à 
d i v e r s o s c e n á r i o s d e v í d e o 
colaboração em saúde. 
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Objetivo (Fase II) 
Propõe o aprimoramento da atual 

infraestrutura de transmissão de 
cirurgias ao vivo (Fase I) e, sobretudo, 
o desenvolvimento de serviços 
adicionais para o apoio à atividade 
de ensino e aprendizagem baseadas 
em colaboração e recuperação de 
informações. 
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Mudanças 
Transmissão ao vivo (Fase I) => 

Gravação e Recuperação de sessões 
gravadas (Fase II) 
�  O que gravar? 
�  Como gravar? 
�  Onde guardar? 
�  Como descrever? 
�  Como recuperar? 
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Evolução da Arquitetura 
� GTMDA – Fase I e Fase II => Arthron Desktop => 

Componentes Especializados 
�  Decoder – Encoder – Articulador 

� GTAVCS – Fase I => Arthron Desktop e Arthron Web 
�  Inserir Segurança, Novos Formatos, Tratar 

informações de Sensores 
�  “Tentamos" especializar mas a arquitetura ficou 

complexa 

� GTAVCS – Fase II => Arthron Web => Arquitetura 
genérica – conceito de componente de software 
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Duas versões 
� Desktop 

� Web (ArthronServer) 
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Interface de Usuário Desktop 
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Interface de Usuário Desktop 
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� Uso da Arthron para Transmissão de 
Cirurgia para Ensino em Saúde 

Experiências realizadas 
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Funcionalidades da 
Interface Web 

 
     Manual ArthronServer – GTAVCS – RNP  8 
 

    
 

ArthronServer: Um módulo para controle de múltiplos fluxos de mídia na web 
 

 

Agendamento de Sessão 

Para agendar uma sessão é necessário algumas informações como 
mostrado abaixo: 

 
Ao clicar em Agendar Sessão, essa nova página será gerada. 

A opção moderada é referente a autenticação, pois em uma sessão 
moderada os usuários que desejam participar da mesma, precisam estar 
cadastrados e adicionados na sessão, caso contrário não terá permissão para 
se conectar. 

 A segunda opção refere-se a gravação da sessão onde o usuário 
poderá recuperar toda a experiência realizada enquanto a sessão esteve em 
andamento. 

É necessário estabelecer a data e hora de inicio e termino da sessão da 
seguinte forma: 

 
     Manual ArthronServer – GTAVCS – RNP  8 
 

    
 

ArthronServer: Um módulo para controle de múltiplos fluxos de mídia na web 
 

 

Agendamento de Sessão 

Para agendar uma sessão é necessário algumas informações como 
mostrado abaixo: 

 
Ao clicar em Agendar Sessão, essa nova página será gerada. 

A opção moderada é referente a autenticação, pois em uma sessão 
moderada os usuários que desejam participar da mesma, precisam estar 
cadastrados e adicionados na sessão, caso contrário não terá permissão para 
se conectar. 

 A segunda opção refere-se a gravação da sessão onde o usuário 
poderá recuperar toda a experiência realizada enquanto a sessão esteve em 
andamento. 

É necessário estabelecer a data e hora de inicio e termino da sessão da 
seguinte forma: 
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Agendamento de Sessão 

Para agendar uma sessão é necessário algumas informações como 
mostrado abaixo: 

 
Ao clicar em Agendar Sessão, essa nova página será gerada. 

A opção moderada é referente a autenticação, pois em uma sessão 
moderada os usuários que desejam participar da mesma, precisam estar 
cadastrados e adicionados na sessão, caso contrário não terá permissão para 
se conectar. 

 A segunda opção refere-se a gravação da sessão onde o usuário 
poderá recuperar toda a experiência realizada enquanto a sessão esteve em 
andamento. 

É necessário estabelecer a data e hora de inicio e termino da sessão da 
seguinte forma: 

 
     Manual ArthronServer – GTAVCS – RNP  8 
 

    
 

ArthronServer: Um módulo para controle de múltiplos fluxos de mídia na web 
 

 

Agendamento de Sessão 

Para agendar uma sessão é necessário algumas informações como 
mostrado abaixo: 

 
Ao clicar em Agendar Sessão, essa nova página será gerada. 

A opção moderada é referente a autenticação, pois em uma sessão 
moderada os usuários que desejam participar da mesma, precisam estar 
cadastrados e adicionados na sessão, caso contrário não terá permissão para 
se conectar. 

 A segunda opção refere-se a gravação da sessão onde o usuário 
poderá recuperar toda a experiência realizada enquanto a sessão esteve em 
andamento. 

É necessário estabelecer a data e hora de inicio e termino da sessão da 
seguinte forma: 

� Agendamento 
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Funcionalidades da 
Interface Web 
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ArthronServer: Um módulo para controle de múltiplos fluxos de mídia na web 
 

 

Agendamento de Sessão 

Para agendar uma sessão é necessário algumas informações como 
mostrado abaixo: 

 
Ao clicar em Agendar Sessão, essa nova página será gerada. 

A opção moderada é referente a autenticação, pois em uma sessão 
moderada os usuários que desejam participar da mesma, precisam estar 
cadastrados e adicionados na sessão, caso contrário não terá permissão para 
se conectar. 

 A segunda opção refere-se a gravação da sessão onde o usuário 
poderá recuperar toda a experiência realizada enquanto a sessão esteve em 
andamento. 

É necessário estabelecer a data e hora de inicio e termino da sessão da 
seguinte forma: 

� Gerenciamento 
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Funcionalidades da 
Interface Web 
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Agendamento de Sessão 

Para agendar uma sessão é necessário algumas informações como 
mostrado abaixo: 

 
Ao clicar em Agendar Sessão, essa nova página será gerada. 

A opção moderada é referente a autenticação, pois em uma sessão 
moderada os usuários que desejam participar da mesma, precisam estar 
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se conectar. 

 A segunda opção refere-se a gravação da sessão onde o usuário 
poderá recuperar toda a experiência realizada enquanto a sessão esteve em 
andamento. 

É necessário estabelecer a data e hora de inicio e termino da sessão da 
seguinte forma: 

� Gerenciamento de Componentes 
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Funcionalidades da 
Interface Web 
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Agendamento de Sessão 

Para agendar uma sessão é necessário algumas informações como 
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Ao clicar em Agendar Sessão, essa nova página será gerada. 
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ArthronServer: Um módulo para controle de múltiplos fluxos de mídia na web 
 

 

Agendamento de Sessão 

Para agendar uma sessão é necessário algumas informações como 
mostrado abaixo: 

 
Ao clicar em Agendar Sessão, essa nova página será gerada. 

A opção moderada é referente a autenticação, pois em uma sessão 
moderada os usuários que desejam participar da mesma, precisam estar 
cadastrados e adicionados na sessão, caso contrário não terá permissão para 
se conectar. 

 A segunda opção refere-se a gravação da sessão onde o usuário 
poderá recuperar toda a experiência realizada enquanto a sessão esteve em 
andamento. 

É necessário estabelecer a data e hora de inicio e termino da sessão da 
seguinte forma: 

� Chaveamento 
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Inovação e Perspectivas 
� Manipulação de Objetos 3D 
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Inovação e Perspectivas 
� Manipulação de Objetos 3D com uso de 

IN (Kinect) 
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Inovação e Perspectivas 
�  Integração com FOGO Player (Cinema 

4K) 
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Resultados Acadêmicos 
� Mestrado (3) 

�  Bruno Maia de Morais. InteliCare – Infraestrutura de Telessaúde para Apoio 
à Serviços de Atenção domiciliar baseada em Redes de Sensores Sem fio e 
Sistemas Embarcado. (concluído 2012) 

�  Elenilson Vieira. Desenvolvimento de Sistemas para Telemedicina com Suporte a 
Multiplos Fluxos de Video. (em andamento) 

�  Wolgrand Cardoso Braga. Sincronização multistream com suporte a anotação e 
recuperação de conteúdo multimídia (em andamento) 

� Graduação (4) 
�  Glauco Sousa e Silva. Mapeamento Sistemático de Arquiteturas em Sistemas de 

Telemedicina. 
�  Sarah Soares de Oliveira. Utilização de Conteúdo 3D para Experiência em 

Telemedicina 
�  Anna Carolina Soares. Avaliação de interface em IN para manipulação de 

objetos 3D 
�  Rafael Castro. Desenvolvimento em IN para Vídeo Colaboração em Saúde  
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Resultados Acadêmicos 
� Publicações 

�  SILVA, G; VIEIRA, E.; FERREIRA,A; OLIVEIRA, H.; MELO, E.; MOTTA, G. H. M. B.; TAVARES, 
T. A.; SOUZA FILHO, Guido Lemos de. A Strategy of Multimedia Reflectors to 
Encryption and Codification in Real Time. In IEEE International Symposium on 
Multimedia. Irvine, California, EUA, 2012. 

�  OLIVEIRA,S. S.; SANTOS, B. A.; VIEIRA, E.; PASSOS, M. G.; MELO, E. A. G.; MOTTA, G. 
H. M. B.; TAVARES, T. A.; SOUZA FILHO, Guido Lemos de . Experiência de Uso da 
Arthron na Transmissão de Cirurgias em Tempo-Real para Telemedicina. In: XII 
Workshop de Informática Médica, 2012, Curitiba. Anais do XII WIM, 2012. 

�  VIEIRA, E. ; PASSOS, M. ; SANTOS, B. A. ; OLIVEIRA, S. S. ; MELO, E. A. ; MOTTA, G. H. 
M. B. ; TAVARES, T. A. ; SOUZA FILHO, Guido Lemos de . Uma Ferramenta para 
Gerenciamento e Transmissão de Fluxos de Vídeo em Alta Definição para 
Telemedicina. In: Salão de Ferramentas do Simpósio Brasileiro de Redes de 
Computadores 2012, 2012, Ouro Preto. Anais do Salão de Ferramentas do 
Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores 2012, 2012. v. 1. 
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Resultados Práticos 
� Refinamentos na Arthron Desktop 

�  Instalador 
�  Protocolo de Operação 

� Arthron Web (ArthronServer) 
�  Segurança (Fluxo criptografado e CAFE) 
�  Agendamento/Gerenciamento de Sessão 
�  Chaveamento 
�  Recuperação 

� Realização de Transmissões no HULW 
� Realização de Captura e transmissão em 4K (não 

exibição) 
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Resultados Práticos 
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Proposta de Serviço 
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Proposta de Serviço 
� Quem? (público-alvo) 

�  Gestor 
� Provimento de Infra 

�  Médico/Profissionais de Saúde 
�   “Comprar a ideia” 
� Orquestrador do Serviço  
� Usuário Final 

�  Administrador 
� Técnico em TI local 
� Operar o Serviço 
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Proposta de Serviço 
� O que? 
� Arthron “as a service”  

�  Agendar sessão 
�  Configurar sessão (participantes e 

necessidades) 
�  Recuperar Sessão 

� Oferecer treinamento para operacional 
(ESR RNP) 
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Parcerias 
� SIG-RUTE TeleFigado: 

�  Hospital Universitário Lauro Wanderley 
(HULW)/Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
� Dr. Geraldo Cunha Filho 

�  Núcleo de Telemedicina e Telessaúdeda 
da Universidade Federal do Tocantins (UFT) 
� Dr. Itamar Magalhães Gonçalves 

�  Hospital Universitário da Universidade 
Federal do Maranhão – HUUFMA 
� Dr. Orlando Torres 

�  Imperial College London 
� Nagy A Habib (Professor ) 
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Equipe 
�  Tatiana Aires Tavares (Coordenador) 
�  Gustavo Henrique Matos Bezerra Motta (Coordenador) 
�  Danielle Rousy (Colaborador LAVID) 
�  Guido Lemos de Souza Filho (Colaborador LAVID) 
�  Dr. Geraldo de Almeida Cunha Filho (Colaborador HULW UFPB) 
�  Dr. Sergio Luz Domingues (Colaborador HULW UFPB) 
�  Dr. Itamar Magalhães Gonçalves (Colaborador UFT) 
�  Dr. Orlando Torres (Colaborador UFMA) 
�  Erick Augusto Melo (Bolsista GT LAVID) 
�  Bruno Santos (Estagiário GT LAVID) 
�  Sarah  Soares (Estagiário GT LAVID) 
�  Maria Clara Pestana (Bolsista de IC) 
�  Janse Brasileiro (Estagiário GT LAVID) 
�  Elenilson Vieira (Bolsista CAPES  REUNI PPGI) 
�  Marcello Passos (Bolsista GT LAVID)  
�  Wolgrand Cardoso (Bolsista Capes DS PPGI) 
�  Glauco de Sousa e Silva (Estagiário GT LAVID) 
�  Rildomar José Lucena de Oliveira (Estagiário GT LAVID) 
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Contatos 
�  Tatiana Aires Tavares - tatiana@lavid.ufpb.br 
�  URL GTAVCS - http://gtavcs.lavid.ufpb.br 


