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IP – ATUALIZAÇÃO DAS NORMAS / 
CONTROLE E MONITORAÇÃO DE 
REDE 
O aumento da complexidade nos sistemas baseados em IP e o crescimento do número de 
sinais de áudio, video, dados, controle e sincronismo, muitas vezes trafegando em um 
mesmo canal físico, tornam imprescindível o uso de ferramentas de medidas e de 
monitoração que auxiliem na operação e na garantia de conformidade desses sinais.Esse 
painel conta com especialistas nesse tema, que envolve padronizações do sinais IP e seus 
controles. 
Moderador: José Antônio S. Garcia - Conselho Deliberativo da SET / Coordenador do
Grupo de IP

• PADRÕES SMPTE QUE PERMITEM A TRANSIÇÃO IP AO VIVO 
Thomas Bause Mason - Director of Standards Development -SMPTE 
Os padrões SMPTE IP para produção de TV ao vivo estão amadurecendo e sendo 
adotados pelos fabricantes de equipamentos. Quais são os diferentes padrões 
SMPTE que estão impulsionando a transição de IP nas indústrias de mídia? Como 
eles trabalham juntos e em que áreas eles se aplicam? Tenha uma visão geral sobre 
os padrões IP do SMPTE e como eles funcionam em uma implementação completa 
de infraestrutura IP. 
 
• ORQUESTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MÍDIA DATACENTER 
Fábio Acquati - Diretor de Tecnologia – NGN Telecom
Agora que o IP está consolidado como o novo meio de transporte para todos os tipos 
de mídia, os broadcasters enfrentam os desafios da mudança do SDI para IP, além 
da virtualização da infraestrutura e cloud, indo para um novo conceito de Mídia 
Datacenter, algo que permite possibilidade de diversos serviços e muita flexibilidade, 
mas aumenta a complexidade, com uma infinidade de fluxos, endereços IP, multicast, 
PTP. Como ter uma visão completa de todos os serviços e fluxos que trafegam nesse 
datacenter, garantindo a qualidade, evitando perdas de pacotes, congestionamento? 
Como orquestrar esses serviços extraindo o máximo de funcionalidade dessa nova 
estrutura e simplificando a operação? Venha refletir e discutir isso e mais em nosso 
painel! 
  

CONTRIBUIÇÃO AUDIOVISUAL E INFRAESTRUTURA 
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• VISÃO DETALHADA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E
TELEMETRIA EM TEMPO REAL DA LAWO; (SMART) 
Tony Zare - Gerente de Produto - LAWO
A unificação entre as redes IP e os fluxos de broadcasting apresentam um conjunto 
de desafios para assegurar que a midia seja gerada, processada e entregue dentro 
dos padrões. Os fluxos de IP podem frequentemente sofrer perda de pacotes, jitter, 
degradações por codificação e violações no transporte, para citar o mínimo. É 
imperativo para o sucesso da operação o uso ferramentas corretas de monitoração e 
de visualização, para a identificar proativamente as degradações e disrupções dos 
serviços. 
Junte-se a nós, para uma discussão em profundidade do sistema Lawo Smart. 
 
• MEDIDAS IP 
Eliésio Silva Júnior - Gerente de Vendas – SEAL Broadcast and Content 
Monitorações de Equipamentos e Fluxos de Sinais em de Redes IP sem compressão, 
e Principais Medidas de Vídeo e Áudio em 2110-20 e 2110-30. 

 

Moderador: José Antônio S. Garcia - Conselho Deliberativo da SET / Coordenador 
do Grupo de IP
Técnico em Eletrônica pela ETE em Sta. Rita do Sapucaí em 1975 e Engenheiro em 
Telecomunicações pela Universidade São Judas em 1982. Tem trabalhado em 
empresas de televisão desde 1975. Membro do Conselho Deliberativo da SET – 
Diretoria de Tecnologia, do Fórum SBTVD - Módulo Técnico, do Projeto UHD Brasil - 
Grupo de Distribuição e do Grupo de Estudos IP da SET - Coordenador. 

 

Thomas Bause Mason - Director of Standards Development –SMPTE
Thomas Bause Mason é o Diretor de Desenvolvimento de Padrões da Sociedade de 
Engenheiros de Cinema e Televisão (SMPTE). Na SMPTE, ele é responsável por 
manter a infraestrutura técnica para a comunidade de padrões e para o escritório 
doméstico do SMPTE. Bause Mason, ex-proprietário da Open Media Consulting, iniciou 
sua carreira em Colônia, na Alemanha, como programador de computador para 
softwares de automação nas indústrias nuclear e automobilística. Antes de se mudar 
para Los Angeles, Bause Mason trabalhou na West German Television (WDR) e no 
Cologne Broadcasting Center, onde liderou o departamento de controle de qualidade. 
Em Los Angeles, tornou-se um consultor de pós-produção e depois construiu e 
gerenciou as operações de codificação da Ascent Media. Juntando-se à NBCUniversal 
em 2005, ele se concentrou em tecnologias emergentes, passando dois anos em 
Londres para apoiar os negócios internacionais da empresa. Ao longo de sua carreira, 
Bause Mason auxiliou organizações do setor no desenvolvimento de padrões, 
recomendações técnicas e relatórios de grupos de estudo. Ele possui várias patentes e 
é membro do SMPTE. 

 

Fábio Acquati - Diretor de Tecnologia – NGN Telecom
Fábio iniciou sua carreira na Tektronix e acompanhou a evolução e as transições dos 
sistemas de vídeo, participando dos primeiros testes de TV digital no Brasil. Atualmente, 
é sócio diretor da NGN Telecom e trabalha com soluções de monitoração e 
gerenciamento de redes, incluindo transporte de vídeo. Participa do grupo GEIP, da 
SET, ministra treinamentos e consultoria na área, e continua estudando a tecnologia 
junto a seus parceiros, participando de implementações e provas de conceito, 
vivenciando os desafios do mundo de Vídeo. 

9



IP – ATUALIZAÇÃO DAS NORMAS / CONTROLE E MONITORAÇÃO DE REDE 

SET EXPO PROCEEDINGS – SETEP v. 5 
© 2019 SET - Brazilian Society of Television Engineering / ISSN (Print): 2447-0481/ ISSN (Online): 2447-049X 

 

Tony Zare - Gerente de Produto – LAWO
Tony Zare é responsável pelo sucesso técnico e comercial da linha de produtos LAWO’s 
SMART. Gerencia o ciclo de vida dos componentes da família de produtos SMART, com 
especialização na monitoração e telemetria da infraestrutura de mídia. Apaixonado em 
“big data”, correlações e como “machine learning” pode ser aplicada nas operações 
atuais. Tony tem mais de 20 anos de experiência na indústria de broadcast, iniciando 
como engenheiro de projetos para circuitos integrados de alta velocidades ASICs, 
seguidos por 15 anos em desenvolvimentos de software embarcados e produtos de 
broadcast e de redes. Graduado na Universidade McMaster em Ciências da 
Computação e Matemática, está na direção da estratégia da família SMART (System 
Monitoring and Real-time Telemetry) que está posicionado como olhos e ouvidos da 
rede de broadcast, com foco na rede de comunicação e análise de mediabig data. 
 

 

Eliésio Silva Júnior - Gerente de Vendas – SEAL Broadcast and Content
Com 26 anos de experiência nas áreas de tecnologia em televisão aberta, fechada, 
telecomunicações e em novas medias em (projetos / monitoração de sistemas 
complexos / operações / eventos especiais / liderança de equipes multidisciplinar / 
vendas), desenvolvida em grandes empresas nacionais e multinacionais, tais como 17 
anos na Globosat – Supervisor de Sistema de TV e Operações, 3 anos na TV Globo – 
Operador de Sistema de TV, 7 anos na Tektronix – Gerente de Vendas, 2 anos na Seal 
– Gerente de Vendas; Eliesio possui Especialização Tecnológica em TV digital, 
Compressão e Qualidade de Sinais – INATEL, MBA em TV Digital & Novas Mídias – 
UFF, Pós-Graduação em Logística (Planejamentos em 
Fornecimento/Distribuição/Entrega) – FGV, MBA in Gerência de Negócios – UVA, 
Graduação em Eletrônica – FABES / Rio de Janeiro, Especialização Transmissão Via 
Satélite – PUC Rio. Sendo também Técnico em Telecomunicações – ETRR / Rio de 
Janeiro e Técnico em Eletrônica – ETRR / Rio de Janeiro 
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