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A REVISTA DA SET (ISSN 1980-2331) é uma publicação 
da Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão (SET)  
dirigida aos profissionais que trabalham em redes co-
merciais, educativas e públicas de rádio e televisão, 
estúdios de gravação, universidades, produtoras de 
vídeo, escolas técnicas, centros de pesquisas e agên-
cias de publicidade.
A REVISTA DA SET é distribuída gratuitamente. 
Os artigos técnicos e de opinião assinados nesta edi-
ção não traduzem necessariamente a visão da SET, 
sendo responsabilidade dos autores.
Sua publicação obedece ao propósito de estimular o 
intercâmbio da engenharia e de refletir diversas ten-
dências do pensamento contemporâneo da Engenha-
ria de Televisão brasileira e mundial.

Oprimeiro semestre de 2020 foi um grande teste de 
resiliência para os mercados globais e para as in-
dústrias como um todo. Para o setor de tecnologia e 

negócios de mídia e entretenimento, não foi diferente. Com 
o isolamento social, as empresas tiveram que se adaptar 
rapidamente às exigências sanitárias.
A SET tem estado ao lado dos profissionais e das empresas 
neste momento de crise, promovendo espaços de compar-
tilhamento de informações sobre as principais inovações e 
estratégias. Desde abril, milhares de profissionais do Brasil e 
do mundo têm acompanhado as séries de encontros online 
promovidos por nossa entidade. Os objetivos da SET são 
fomentar a atualização profissional, aumentar as oportuni-
dades de negócios e ajudar no desenvolvimento do setor 
como um todo.
No dia 2 de junho, tive o privilégio de moderar uma conversa 
incrivelmente esclarecedora com meus parceiros Raimundo 
Lima (SBT), Paulo Rabello (Globo) e José Marcelo Amaral (Re-
cordTV). Eles falaram sobre as adaptações nos times, nas 
rotinas e nos processos. Produções em andamento foram 
canceladas, houve um aumento na exibição de conteúdos 
de arquivo, departamentos inteiros tiveram que se adaptar 
ao home office e medidas sanitárias foram introduzidas em 
todas as áreas rapidamente.
Ao mesmo tempo, novas oportunidades surgiram. O jornalis-
mo foi exponencialmente valorizado, mostrando a relevância 
dos meios, TV e rádio para levar informação com credibili-
dade à população. As TVs se tornaram a melhor fonte de 
informação sobre a pandemia.
Com o cancelamento dos eventos esportivos, as reprises de 
eventos históricos foram grandes momentos que uniram di-
ferentes gerações, seja para conhecer ou para matar as sau-
dades de títulos, campeonatos e grandes heróis. E, com as 
“lives”, os shows migraram das arenas e salas de espetáculo 
para as redes sociais e para a TV aberta.

No dia 5, nosso companheiro Oscar Simões (ABTA) recebeu 
Sky, CNN, Discovery, Claro e Globo. Eles fizeram um riquíssi-
mo debate sobre como a pandemia tem afetado os negócios 
das TVs por assinatura. O isolamento social veio aumentar 
a relevância dos canais pagos, como também dos serviços 
de streaming, que viram um bom crescimento de novos as-
sinantes. As famílias viram na TV, no rádio e nos serviços 
de streaming importantes aliados para obter informação e 
entretenimento dentro de casa.
Mesmo os governos reconheceram a importância. No epi-
sódio do dia 10 de junho da brilhante série SET Business 
Webinars, idealizada pelo amigo Roberto Franco (SBT), essa 
questão ficou evidente. Em alguns estados do país, redes 
de ensino público estão usando a TV para levar conteúdo 
programático aos alunos que não têm acesso fácil à internet 
e a smartphones, buscando meios de inclusão confiáveis 
e de fácil acesso. Afinal, 98% dos lares brasileiros têm um 
aparelho de TV.
O segundo semestre de 2020 ainda será de incertezas.  
No entanto, muitas lições foram aprendidas neste primeiro 
momento que nos ajudarão a planejar as novas estratégias 
e os novos meios de enfrentar o cenário.
Buscando renovar-se, a SET já prepara mudanças expressi-
vas para continuar levando conteúdo relevante à sua comu-
nidade de associados e apoiadores. Tenho certeza de que 
juntos podemos fazer muito mais e superar as exigências do 
momento com criatividade e perseverança.
Vejamos este primeiro semestre como uma grande vitória. 
Meu convite final é para você se juntar a nós, tornando-se 
um associado.

Minhas saudações.
Cuide-se!

Carlos Fini
Presidente da SET
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Governo Federal altera Regulamento 
dos Serviços de Radiodifusão

SET REGIONAISSET News

F
oram apresentados na última reunião de Diretoria da 
entidade os pontos chaves do Decreto 10.326, que 
altera o regulamento dos serviços de radiodifusão, 
publicado no Diário Oficial da União em 24 de maio.

O novo Decreto “altera o Regulamento dos Serviços  
de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, 
de 31 de outubro de 1963, o Regulamento do Serviço  
de Retransmissão de Televisão e do Serviço de Repetição 
de Televisão, aprovado pelo Decreto nº 5.371, de 17 de 
fevereiro de 2005, o Decreto nº 5.820, de 29 junho de 
2006, o Decreto nº 8.139, de 7 de novembro de 2013, e o 
Decreto nº 9.942, de 25 julho de 2019, para dispor sobre 
a execução do serviço de radiodifusão e o processo de 
licenciamento de estações de radiodifusão”, explica no 
seu primeiro parágrafo, o Diário Oficial da União de 24 
de abril de 2020.
No encontro, que aconteceu virtualmente no dia 30 de 

maio, o vice coordenador do Comitê Regulatório da SET, 
Francisco Peres, reportou aos conselheiros como foi a atu-
ação da SET nas contribuições ao decreto e a importância 
da ANATEL para o resultado.
O referido Decreto Presidencial 10.326 trouxe alterações 

no processo de licenciamento das estações de rádio e 
TV deixando de exigir o envio de diversos documentos, 
acelerando o trâmite e permitindo que o licenciamento 
seja feito integralmente através do sistema eletrônico da 
ANATEL, o Mosaico.
Apesar das boas notícias relacionadas a celeridade nos 

licenciamentos, o Decreto impôs prazos excessivamente 

curtos e que precisam ser ajustados para atender plena-
mente ao setor.
A SET participou com pareceres técnicos em conjunto 

com ABERT e ABRATEL, junto ao Ministério de Ciência, 
Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC), procu- 
rando contribuir com a realidade da radiodifusão do 
país.

Leilão do 5G
Outra atuação importante do Comitê Regulatório da 

SET neste período foi na Consulta Pública do Leilão do 
5G, da ANATEL, com pareceres que corrigiram algumas 
ausências importantes.
A SET contribuiu com a defesa da migração da banda 

Ku, a mitigação de interferência de sistemas profissio-
nais e a recomendação de cadastro por parte das emis-
soras de seus sistemas profissionais na ANATEL.
Com a nova gestão do MCTIC, Peres acredita que será 

possível retomar assuntos importantes que estavam em 
segundo plano, como finalizar questões sobre canal de 
rede e revisão do regulamento de TV.
“Outro assunto que demandará contribuições da SET 

nos próximos meses são os TV White Spaces. No dia  
03 de junho, a Anatel iniciou consulta pública para tratar 
do regulamento dos dispositivos que pretendem operar 
no espectro ocioso dos canais de TV. Como isso afeta 
bastante o nosso setor, vamos trabalhar muito nas con-
tribuições à regulamentação das condições de uso do  
TV White Spaces”, explicou. n

Comitê Regulatório da SET responsável por pontos relevantes do Decreto 10.326
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NABShow Express 2020
Parte II

por Fernando Moura, em São Paulo

Na edição do mês  
de junho da Revista 
da SET continuamos  
a análise de alguns 
dos principais  
lançamentos  
da edição virtual  
da NAB

N
a sua edição online (https://
nabshow.com/express/) a Nab 
Show Express movimentou o 
mercado audiovisual, e pelo 

que se percebeu, não será apenas 
uma iniciativa provocada pela pan-
demia do COVID-19, mas sem uma 
experiência que pode ganhar outros 
contornos. De fato, Chris Brown, VP 
Executivo de Convenções e Opera-
ções Comerciais da NAB (National 
Association of Broadcast), afirmou 
que “o NAB Show Express é apenas 
o começo, pois continuamos desen-
volvendo nossos recursos e platafor-
mas digitais para nos envolvermos 
melhor com a comunidade o ano 
todo. Vemos eventos ao vivo e di-
gitais como grandes complementos 
um do outro e esperamos oferecer 
versões híbridas de nossos eventos 
daqui para frente, para melhor aten-

der toda a gama do setor de mídia e 
entretenimento”.
Das conferências realizadas, des-

taque para o 8K e a Future Media 
Conference, onde foram abordados 
diversos temas referentes a cadeia 
audiovisual e as suas perspectivas 
de futuro, em um mundo em conver-
gência no qual o Storytelling é cada 
vez mais importante na construção 
de narrativas. Nesse ponto, a palestra 
“Estudo de caso da Netflix: trazendo 
4K e HDR para o Anime”, ministrada 
por Haruka Miyagawa, Creative Tech-
nologies Engineer APAC/Netflix, mos-
trou como a história, cada vez mais, 
cruza os desenvolvimentos tecnológi-
cos. De fato, Haruka, afirmou que em-
bora a produção de conteúdo ao vivo 
ou ficcional se produza há vários anos 
em 4K/HDR, as produções de Anime 
japonesas têm-se esforçado para  

atualizar seus pipe-
lines de produção 
ou mudar para um 
modelo totalmente 
digital. “Procurando 
por eficiências de 
fluxo de trabalho 
que proporcionas-
sem mais liberdade 
criativa e uma pa-
leta criativa mais 

ampla, a Netflix iniciou um projeto de 
Anime desenhado à mão em 2D para 
alavancar 4K e HDR da conceptualiza-
ção ao fim”, explicou. 
Assim, os Animes com tecnologia 

HDR mudaram a produção de este 
tipo de conteúdo, porque “todo o 
processo de produção teve que mu-
dar para produzir imagens em 4k 
HDR” criando um novo workflow de 
trabalho que, desde a perspectiva da 
executiva, “muda completamente o 
pipeline de Anime no Japão”.
Finalmente, outro momento impor-

tante foi a exibição da conferência, 
“O futuro da produção ao vivo”, rea- 
lizada pela Panasonic com estúdios 
produzidos em realidade virtual.  
Na apresentação, diferentes especia-
listas analisaram a produção ao vivo 
e o futuro dos grandes eventos, dan-
do ênfase a relação de qualidade do 
conteúdo de vídeo e streaming, em 
tempos onde as emissoras procuram 
maneiras de transmitir ao vivo com 
operações flexíveis e econômicas.   
A empresa anunciou vários produtos 
na palestra, mas o mais interessante 
pareceu ser a forma como a apresen-
tadora realizou as entrevistas e con- 
versou com os executivos já que to-
dos os objetos do estúdio eram digi-
tais, até as luzes e telas do cenário. n
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CÂMERA
PTZ COM NDI

CÂMERA

DE PRODUÇÃO 4K

PROJETORES

MONITOR 4K

SAIBA MAIS

 SOLUÇÕES CRIADAS
PRO SEU NEGÓCIO
A Panasonic faz questão de oferecer equipamentos  
com o melhor desempenho pra você que trabalha  
no setor audiovisual, desde câmeras profissionais  
que filmam em 4K até monitores e projetores pra 
compor cenário. Produtos de alta performance e criados 
especialmente pra você, que busca as melhores  
soluções e tecnologias pra suas produções.

Se interessou? Entre no site e confira o que   
nós criamos pra fazer sua empresa crescer.
www.panasonic.com/br/business Panasonic do Brasil

n
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Lawo anunciou upgrade da sua solução VSM 

Empresa alemã apresentou uma nova versão do VSM, 
a 2020-2, que aperfeiçoa e soma controles e funcionali-
dades a plataforma VSM. A nova funcionalidade do VSM 
é um salto no Estado da Arte dos fluxos de sinais em sis-
temas de roteamento. Com essa funcionalidade, o siste-
ma de controle de transmissão IP da Lawo garante que 
uma infraestrutura IP se mantenha em um sistema de 
roteamento determinístico o tempo todo. Além disso, a 
plataforma restaura esse estado automaticamente após 
interrupções parciais ou totais na infraestrutura de rede, 
estabelecendo um novo nível de segurança operacional 
nos ambientes de produção IP.

Ainda, o VSM 2020-2 somou o Wallboxing, um servi-
ço complementar para instalações multi-estúdios que 
têm alterações frequentes na configuração do piso do 
estúdio permitindo mover dispositivos de uma infraes-
trutura IP controlada para APIs mantendo o fluxo de co-
nectividade. Em uma grande produção é provável que 
dispositivos como stageboxes, monitores, teleprompters 
etc. sejam movimentados e utilizados de diferentes for-
mas. Para evitar atrasos e problemas de configuração, a 
funcionalidade Wallboxing garante que os links IP exis-

tentes sejam restabelecidos quando um dispositivo esti-
ver conectado a uma porta de switch no novo local.

Outra nova funcionalidade da versão 2020-2 do VSM é 
o Network Bridging. Esta nova função pode ser utilizada 
quando duas ou mais instalações IP independentemen-
te controladas pelo VSM podem compartilhar as mes-
mas fontes IP. Sempre que uma infraestrutura de rede 
precisa acessar fontes selecionadas de outra infraestru-
tura de rede, o VSM facilita, mediante uma configuração 
rápida, o compartilhamento sem perder as funcionali-
dades utilizadas no workflow de trabalho. 

A empresa afirma que um operador que trabalha no 
sistema de distribuição de sinais classifica as fontes IP 
como “compartilhadas/shares” para que os operadores 
do sistema de recepção do sinal possam acessá-los para 
uso local.  Os comandos entre os sistemas são gerencia-
das automaticamente pelo VSM, com base no consumo 
real de sinais nas instalações conectadas. De fato, as apli-
cações comuns são conexões que requerem flexibilida-
de independentemente se forem realizadas entre cami-
nhões de externa, caminhão/emissora, ou de caminhão 
a caminhão. n

© Foto: Divulgação
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EVS compra Axon e lança plataforma LSM-VIA

Empresa belga expande estrategicamente sua presen-
ça global, com a compra de uma empresa especialista 
em infraestrutura de redes de transmissão e mídia, e lan-
ça no meio da pandemia a sua nova solução de replay 
super slow motion baseado em IP que oferece usabilida-
de, flexibilidade, velocidade e controle em produções ao 
vivo.

No anúncio a EVS afirmou que está aquisição permite 
que “os clientes se beneficiem da gama mais abrangente 
e integrada de soluções de infraestrutura de mídia para 
produções ao vivo”.

A compra de uma empresa com centros de desen-
volvimento na Holanda e no Reino Unido, e mais de 80 
membros da equipe, além de que a Axon tem um histó-
rico de 30 anos de inovação tecnológica, disse o comu-
nicado da EVS, é importante porque “a empresa possui 
presença internacional no mercado de infraestrutura de 
transmissão ao vivo, incluindo caminhões móveis e data 
centers, e um portfólio de produtos que complementa a 
oferta de produção ao vivo da EVS”.

No início de 2020, revelou que a companhia belga, os 
líderes da EVS criaram o programa PLAYForward, “uma 
estratégia global de crescimento da empresa que iden-
tificou a importância de desenvolver uma oferta mais 
ampla de infraestrutura IP modular e flexível. A integra-
ção do portfólio de produtos da Axon permitirá que o 
EVS ofereça aos clientes a mais extensa infraestrutura 
de produção ao vivo do mercado, permitindo geren-
ciamento de recursos otimizado, maior escalabilidade e 
implantação mais rápida em vários sites para operações 
ao vivo remotas”.

Ainda, explica a companhia, a aquisição permitirá que 
os clientes do EVS implementem soluções prontas para 
migrar sua infraestrutura para fluxos de trabalho basea-
dos em IP e produção remota.

“Esta aquisição, a maior da história da EVS, posicionará 
a EVS como a única empresa de tecnologia capaz de for-
necer uma solução abrangente e moderna de infraestru-
tura de mídia que inclui processamento avançado de IP, 
conversão SDI / IP, controle e monitoramento baseado 
em SDN, bem como UHD- Multiviewer de 4K e IP. A com-
binação incomparável do orquestrador IP Score Master 
SDN da EVS, com o sistema de controle e monitoramen-
to Cerebrum da Axon, a plataforma de processamento 
de fluxo IP Neuron e a extensa plataforma de infraestru-
tura modular Synapse, fornecerá uma solução ponta a 
ponta escalável e redundante para capacitar os clientes 
em qualquer lugar”, disse o comunicado.

Plataforma LSM-VIA
A nova plataforma LSM-VIA faz parte do sistema opera-

cional de servidores XT, integrando-se via IP a estrutura 
para permitir no painel de controle ao vivo em câmera 
super lenta LSM, oferecer “melhor flexibilidade e maior 
velocidade de operação do que o sistema LSM anterior”, 
explicou à reportagem da Revista da SET, Alfredo Cabre-
ra, vice-presidente de vendas para LATAM da EVS.

Assim, disse o executivo, a  nova solução de replay ba-
seada em IP entrega ferramentas como o LSM Connect, 
Epsio e MultiReview. O LSM é escalável com os recursos 
dos servidores de produção ao vivo, incluindo modos 
avançados como o Dual-LSM, que fornece personaliza-
ção para dois operadores que podem compartilhar um 
único servidor.

Cabrera afirmou que a plataforma é mais escalável e 
oferece a possibilidade de criar timelines incorporadas. 
Chega com uma edição de linha do tempo incorporada 
tornando  “o LSM em uma ferramenta de edição única e 
rápida, com conversão de lista de reprodução, velocida-
de, transições de efeitos e edição em quatro pontos”. n

SET REGIONAISNAB 2020
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AWS Elemental Link apresentado pela AWS

Shogun permitirá que Sony PXW-FX9 grave em RAW

Nova plataforma da multinacional se foca na distribui-
ção e recepção de vídeo ao vivo na nuvem para eventos 
e fluxos de trabalho contínuos. Este novo dispositivo co-
necta fontes de vídeo ao vivo ao AWS Elemental Media-
Live. O dispositivo é pequeno (cerca de 32 polegadas cú-
bicas) e pesa menos de um quilo. Consome muito pouca 
energia, é absolutamente silencioso, afirma a empresa 
em comunicado.

Por meio dela é possível monitorar e gerenciar qualquer 
número de dispositivos Link no console, sem a necessi-
dade de conhecimento especializado no ponto de uso.  
“Quando conectado a uma fonte de vídeo, o dispositivo 
Link envia todos os fluxos de vídeo, áudio e metadados 
que chegam via 3G-SDI ou HDMI integrados ao AWS Ele-
mental MediaLive, com ajuste automático de forma virtu-
al adaptando-se à largura de banda disponível. Quando 
o vídeo estiver na nuvem, o usuário poderá usar toda a 
linha de serviços da AWS Elemental Media Services para 
processar, armazenar, distribuir e monetizar”. n

Atomos anunciou o suporte de gravação RAW para 
a câmera FX9 com sensor full-frame, o que permi-
te que esta grave RAW sobre SDI em uma variedade 
de taxas de quadros até DCI 4K/60p e DCI 2K/180p. 
Inicialmente, “o Atomos Shogun 7 registra imagens  
Apple ProRes RAW intocadas em até DCI 4K/60p ou 
em 2K até DCI 2K/180p contínuo para uma câmera 
lenta impressionante da unidade de extensão FX9 e 
XDCA-FX9. As imagens resultantes têm detalhes sur-
preendentes e latitude máxima para pós-produção 
- ideal para acabamento HDR ou para oferecer maior 

flexibilidade no SDR (Rec.709)”, afirma a empresa em 
comunicado.

A gravação em SDI da FX9 com a Shogun 7 “aumenta 
o desempenho da câmera capturando dados RAW de 
seu sensor de ponta e gravando-os no formato ProRes 
flexível e eficiente”. A saída RAW da câmera FX9 (via XD-
CA-FX9) será ativada através da atualização de firmwa-
re V2.0 para o FX9 da Sony, planejada para outubro de 
2020. Ao mesmo tempo, haverá um download gratuito 
do firmware AtomOS para o Shogun 7 para permitir o 
FX9 RAW gravação. n
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LU800, nova solução 5G da LiveU

A LiveU lançou LU800, a sua unidade de produção de 
campo all-in-one para notícias ao vivo e cobertura espor-
tiva. O dispositivo provê a codificação de até quarto fe-
eds de vídeo HD sincronizados com uma única unidade, 
usando uma combinação de bonding com 14 conexões 
possíveis. O equipamento também permite transmissão  
em 4Kp60 10-bit HDR “para otimizar a profundidade e 
riqueza das cores. Em relação ao áudio, são até 16 canais 
disponíveis para uma produção de campo mais sofisti-
cada”, afirmou Samuel Wasserman, CEO da LiveU.

Samuel Wasserman disse que “o lançamento desta uni-
dade é uma ruptura e tem grande relevância em tem-
pos de distanciamento social e limitações de budget. Há 
uma procura crescente por soluções de alta qualidade, 
confiabilidade e melhor custo-benefício para apoiar 
produções remotas (REMI). O LU800 oferece possibilida-
des ilimitadas para clientes enriquecerem suas produ-
ções e cobrirem mais eventos a um custo bem menor 
que os métodos tradicionais de transmissão”.

O  LU800 proporciona “um nível de resiliência inédi-
to”, reunindo performance 5G (8 modems 5G internos), 
dual-SIM modems (uso internacional), além de antenas 
internas de alta capacidade.  Para Wasserman, com a 
volta do esporte ao vivo, a expectativa é o LU800 ter 
um importante papel nas produções e contribuições de 
campo. “A tecnologia LU800 5G-bonding eleva a estabi-
lidade de vídeo em estádios e locais com aglomeração, 
tendo por vantagem a capacidade de transmissão, a bai-
xa latência e a alta velocidade da rede 5G. Nossas expe-
riências recentes com redes de televisão e operadoras 
de telefonia nos Estados Unidos, Europa e Ásia, além de 

projetos colaborativos em 5G na Europa, contribuíram 
para nosso conhecimento e expertise nesse assunto, 
permitindo utilizar algorítmos e soluções de acordo 
com a necessidade”.

Agora, com LU800, a “LiveU pode oferecer uma so-
lução de ponta a ponta de contribuição, produção e  

distribuição. O stream gerado 
do equipamento multicâmera 
é completamente gerenciado 
pelo LU Central, plataforma de 
gerenciamento da LiveU em 
nuvem, além de poder ser au-
tomaticamente inserido no LU 
Matrix, plataforma de distribui-
ção de conteúdo via IP”, explica 
a empresa em comunicado.

A nova solução permite, ex-
plica a empresa, “produção re-
mota aprimorada” já que inclui 
comunicação bidirecional (IFB), 
retorno de vídeo, tally light e 
controle remoto de câmeras, 
trafega até 16 canais de áudio 
utilizando encoder HEVC “até  
70 Mbps sob premiada e paten-
teada tecnologia LiveU HEVC”. n
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Crie Perfeição

Copyright © 2020 Grass Valley Canada.  

All rights reserved. Specifications subject  

to change without notice.

A SUA VISÃO, AS NOSSAS SOLUÇÕES 
- UMA COMBINAÇÃO PODEROSA

É preciso criatividade para cativar o público com momentos 
mágicos na TV. E todo artista requer as ferramentas certas 
para alcançar a perfeição. As soluções de produção líderes 
da Grass Valley combinam fluxos de trabalho IP exclusivos 
de ponta a ponta, flexibilidade multiformato incomparável e 
o mais recente em alta velocidade e HDR para oferecer o 
que você mais precisa: infinitas possibilidades criativas.

As inovações continuam com duas novas soluções 4K 
UHD: a plataforma de câmera LDX 100 e o switcher 
GV K-Frame XP. Uma combinação poderosa!
 

Saiba mais em: grassvalley.com

LDX 100
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https://grassvalley.com/
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Telestream otimiza Prism 

A Telestream anunciou novas 
funcionalidades e conjuntos 
de recursos baseados em sof-
tware para seu monitor de For-
ma de Onda PRISM que se tor-
na útil “em operações, controle 
de conformidade, controle de 
qualidade e fluxos de trabalho 
de pós-produção com reso-
lução de até 8K”. Simultanea-
mente, o mesmo produto ofe-
rece um conjunto abrangente 
de ferramentas de monitora-
mento de forma de onda ba-
seadas em IP com resolução de 
até 4K com Ethernet de 25G. O 
PRISM inclui relatórios e ferramentas otimizadas de High 
Dynamic Range (HDR) e Wide Color Gamut (WCG) para 
aumentar a eficiência nos ambientes SDI e IP.

A solução, explicou Charlie Dunn, VP sênior da Tek 
Video Business Unit da Telestream, permite “atualizar 
as infraestruturas SDI existentes para admitir fluxos de 
trabalho HDR/4K, ou planeja uma migração baseada em 
IP, você precisa de um monitor de forma de onda que 
atenda a todas as suas necessidades atuais e proteja seu 
investimento no futuro”.

O PRISM é uma solução baseada em software, o que 
significa que um dispositivo físico pode aproveitar uma 

gama completa de aplicações e recursos. Chega com 
uma interface de usuário e a API do PRISM que são aces-
síveis remotamente, permitindo o trabalho remoto e os 
ambientes de produção com distanciamento social, es-
pecialmente relevantes na pandemia atual. A interface 
de usuário do PRISM pode ser acessada remotamente 
para testes, e por meio de opções de software, o sistema 
pode ser usado facilmente para produção, engenharia, 
controle de qualidade, medição de IP, gerador de IP, 4K, 
8K e muito mais. Todas as funcionalidades estão disponí-
veis na mesma interface de usuário, trabalhando remo-
tamente ou usando uma tela de toque. n
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AJA anuncia o novo Ki Pro Ultra 12G

O novo Ki Pro Ultra 12G chega ao mer- 
cado com gravador multicanal HD e player/
recorder 4K/UltraHD/2K/HD com conecti- 
vidade 12G-SDI “oferece gravação e re-
produção de canal único 4K / UltraHD até 
50/60p no Apple ProRes ou Avid DNxHR 
sobre 12G-SDI embutido, com opções  
HD-BNC ou 12G-SDI FIber SFP +. Ainda,  
permite “gravar até quatro fontes HD 1080p 
50/60 simultaneamente no Apple ProRes de 
forma confiável no AJA Pak com o Ki Protect para uma 
gravação sem preocupações”, explica a empresa em co-
municado.

Nick Rashby, Presidente da AJA Video Systems,  
afirmou que o equipamento foi desenvolvido porque 
“a demanda por soluções 12G-SDI está aumentando, à 
medida que os profissionais de produção criar fluxos de 
trabalho mais simplificados com largura de banda sufi-
ciente para transportar sinais de HDR de alta fidelidade, 
alta taxa de quadros (HFR, High Frame Rate) e sinais 4K/
UltraHD em um único cabo ”.

Para o executivo esta tendencia do mercado fez com 
que utilizando “a mesma estrutura do Ki Pro Ultra Plus, 
comprovado em produção, fosse desenvolvida a próxi-
ma geração Ki Pro Ultra 12G para oferecer gravação e 
reprodução dos sinais de vídeo da mais alta qualidade 
com conectividade 12G-SDI para otimizar a gravação e 
a reprodução — seja no set, em locais ao vivo ou dentro 
de um estúdio de transmissão “.

O dispositivo inclui uma série de recursos entre os 
quais, destaque para: saída 12G-SDI I/O 4K/UltraHD 60p 
em canal único. Gravação 4K/UltraHD /2K/HD para 
Apple ProRes ou Avid DNxHD / HR MXF. Opções flexíveis 
de gravação HD: gravação HD de 1, 2, 3 ou 4 canais em 
até 1080 60p com suporte a perfil de codec ProRes in-
dependente para cada canal. 4x 3G-SDI 4K/UltraHD 60p 
no modo de canal único ou HD no modo de múltiplos 
canais. Suporte opcional de 12G SFP + Fiber e HD-BNC, e 
suporte para os mais recentes formatos HDR com grava-
ção e reprodução HLG e HDR10.

Mini-conversores 12G-SDI para fibra
Outra novidade apresentada são os mini-conversores 

FiDO-T-12G-ST e FiDO-R-12G-ST, que permitem a con-
versão de um canal 12G-SDI para ST Fiber, e ST Fiber 
para 12G-SDI, simplificando o transporte de 4K/UltraHD 
12G -SDI a longas distâncias (até 10 km) através de um 
único cabo óptico com conectores ST de travamento. n
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Shure anuncia linha de microfones Axient Digital

Empresa lançou a linha Axient Digital, sistema sem fio 
com tecnologia inovadora que “tem sido a solução para 
os maiores shows do mundo. Para teatro e teatro musi-
cal, o sistema inclui o microbodypack ADX1M, extrema-
mente pequeno, leve, que não atrapalha a performance 
dos atores no palco, não aquece, não enferruja com o 
suor do corpo e tem bateria recarregável”, afirmou à re-
portagem da Revista da SET,  Fernando Fortes, gerente 
associado de Desenvolvimento de Mercado da Shure no 
Brasil.

A linha de microfones foi desenvolvida em parceria 
com a Q5X, os Axient Digital-Enabled são transmissores 
sem fio que “oferecem a mais recente tecnologia digital 
sem fio com estabilidade de RF, criptografia e eficiência 
espectral incomparáveis. Com a combinação de Q5X e 
Shure, este é realmente o melhor dos dois mundos”, dis-
se Jens Rothenburger, diretor de Marketing Pro Audio 
da Shure. “Os novos transmissores sem fio Q5X habilita-
dos para Axient Digital fornecem engenheiros de som e 
a indústria esportiva com uma solução completa em um 
fator de forma superior já estabelecido”.

Uma das funcionalidades é a de ter opção de AquaMic, 
uma solução à prova d’água projetada para “capturar 
áudio cristalino em ambientes exigentes, como esportes 
aquáticos ou enterrados no campo de jogo ao ar livre, 

quando os jogadores não podem usá-los. O AquaMic é 
totalmente submersível, por isso é ideal para desafios 
situações ambientais como as da televisão, cinema e 
transmissão de esportes. As baterias recarregáveis   ofe-
recem entre 4 e 16 horas de vida”, explica a empresa em 
comunicado.

Finalmente, o MicCommander permite que os usuários 
controlem todos os aspectos dos transmissores bodypa-
ck remotamente, incluindo configuração e monitora-
mento. O controle remoto portátil e os transmissores 
aproveitam o RCAS (Remote Control Audio System) para 
ajustes simples e complexos. “A experiência combinada 
de microfone esportivo e tecnologia da Q5X e Shure 
permitirá que os designers de áudio capturem som sem 
comprometer a segurança ou o conforto do usuário. Os 
transmissores beneficiarão ligas esportivas, emissoras e 
empresas de produção, resultando em um público apri-
morado experiência”, disse Rothenburger.

Pela sua parte, Fortes afirmou que “o bodypack é in-
crivelmente pequeno e leve, com antena interna para 
melhor ocultação, e mais confortável em produções de 
teatro e outras aplicações que exijam posicionamento 
discreto. Estamos muito satisfeitos com essas soluções 
e, principalmente, por oferecer o que há de melhor no 
mercado em termos de qualidade de áudio”. n
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Gravação multicanal H.264 USB

Da marca líder de mercado em gravadores digitais, o novo Ki Pro® GO apresenta captura de vídeo H.264 HD/SD  de 

Multi-canal até 1080p 60 em um design compacto e testado. Gravando até quatro canais, simultaneamente, a partir 

de 3G-SDI ou HDMI diretamente para “off-the-shelf sticks USB 3,0, com um quinto da ligação USB na parte traseira 

para gravação segura, redundante. Entradas Genlock livres permitindo que você use uma vasta gama de fontes.

  www.aja.com

n

https://aja.com/
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Dalet e Bitmovin integram soluções

Empresas anunciaram uma nova colaboração 
que acelerara a entrega de conteúdo OTT da Liga 
Nacional de Rúgbi da Austrália (NRL). A integra-
ção do workflow da solução Ooyala Flex Media 
Platform da Dalet e a tecnologia de codificador 
rápido da Bitmovin, fornecerá a NRL a flexibilida-
de e agilidade para otimizar sua estratégia OTT. 
Assim, “a integração por meio das APIs abertas 
Dalet e Bitmovin permitirão expandir as ofertas 
existentes em novos mercados em escala; envol-
ver os fãs por meio de vários serviços, como VOD, 
aplicativos e assinaturas; e aumentar as oportu-
nidades de receita graças a uma melhor visibili-
dade das operações de produção e distribuição”, 
explicam as empresas em comunicado.

O Rúgbi é o principal esporte da Austrália, por 
isso, explicam as empresas, “as transmissões da NRL 
cresceram e se tornaram os programas esportivos mais 
assistidos na televisão australiana” permitindo ramificar 
a divisão digital da NRL; criando, produzindo, arquivan-
do e transmitindo ao vivo centenas de horas de conteú-
do para o site oficial da NRL (www.nrl.com), e o aplicati-
vo Telstra NRL Official em dispositivos inteligentes, bem 
como no dispositivo Telstra TV OTT. 

Tudo porque, “a solução combinada Ooyala Flex Media 
Platform e Bitmovin tornou mais fácil para a equipe da 
NRL criar fluxos de trabalho ad-hoc que pudessem apro-
veitar melhor seu rico inventário e distribuir mais con-
teúdo editorial, imagens e vídeos nos sites e aplicativos 
móveis da NRL. Os poderosos e eficientes recursos de 
gerenciamento de fluxo de trabalho e conteúdo da Pla-

taforma Ooyala Flex Media orquestraram a codificação, 
o movimento e a descoberta de conteúdo dos catálogos 
de mídia, para exibir vídeo quase ao vivo para seus pú-
blicos”, explica a Dalet.

“Ao trabalhar com conteúdo de vídeo de várias fontes 
que precisam ser publicadas on-line (conteúdo ao vivo 
ou sob demanda), todas as etapas do workflow, camada 
de metadados e processamento de mídia aumentam o 
tempo e a complexidade da entrega de conteúdo para 
o público. Ao combinar a plataforma Ooyala Flex Media 
e as soluções Bitmovin, conseguimos reduzir a comple-
xidade e os problemas, otimizando etapas ineficientes e 
acelerando com êxito nossos fluxos de trabalho de en-
trega on-line”, explicou Quanah McBride, chefe de ope-
rações de mídia digital da NRL. n
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por Deisy Feitosa e Almir Almas 

O
filme em 360°/VR/3D, produzido pelo LabArte- 
Mídia, propõe levar o público a experimen-
tar  a realidade da Rosas de Ouro, e retrata a 
transformação gerada por invenções artístico-

tecnológicas junto à magia popular do carnaval. Quatro 
personagens conduzem a experiência carnavalesca, e 
ali representam coração, cérebro, corpo e memórias da 
Escola.
Os pesquisadores da USP vivenciaram o cotidiano 

da Escola de Samba Rosas de Ouro, para acompanhar 
como a Escola encontrou nas revoluções um tema para 
o enredo de 2020. O filme, que está em fase de pós
-produção, mostrará a emoção representada na Avenida 
pelas revoluções que transformam vidas, hábitos e o 
fazer nas relações entre público, comunidade e criado-
res. A grande revolução do Carnaval é estar junto para 
celebrar um espetáculo construído por muitas mãos, 
que reverbera para milhares de pessoas por meio dos 
meios de comunicação. Ao entrar nesta experiência 
poética de realidade virtual, pretende-se levar o públi-
co a ver e a vivenciar, de forma inédita, a emoção do 
carnaval de Avenida e o legado de uma Nova Era que 
preenche de forma veloz, as páginas da história. Para a 
experiência completa de imersão, foi desenvolvida, pelo 
LabArteMídia, uma tecnologia de captação de áudio es-
pacial, em conjunto com o Laboratório de Áudio e Tec-
nologias Musicais (LATM), da EACH/USP, liderado pelo  
Prof. Dr. Regis Rossi; e também uma linguagem de do-
cumentário em realidade virtual.

Captação 360
Para a captação de imagens em 360, foi usada a câ-

mera Insta360 Pro 1, da Insta360, com um equipamen-
to de áudio construído especificamente para uso do  
LabArteMídia, como parte da pesquisa de áudio espa-
cial imersivo que o grupo desenvolve desde 2018. 
Foram realizadas gravações no ensaio técnico do Sam-

bódromo, na quadra da escola e no dia do desfile. An-
tes das gravações oficiais, foram feitos testes técnicos 

Tempos Modernos: Parte II
Revolução: Rosas, 
um documentário em 360º
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Nesta segunda parte da cobertura especial do Carnaval 4.0, 
no sambódromo do Anhembi, os professores explicam 
como foi produzido o documentário em VR
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Tecnologias aplicadas pela Escola no desfile 

Carro Alegórico Digital
O público podia acompanhar o sexto carro alegórico, 

que existia apenas na camada digital do desfile. Desen-
volvido em realidade aumentada (RA) e em 3D, pelo 
Centro Universitário FEI, a plataforma permitia que o 
carro fosse visto e manipulado por quem baixasse o apli-
cativo da Escola. Além disso, com a ajuda de óculos VR, 
era possível, ainda, guiá-lo e passear por seus espaços; 
experiência que foi vivenciada na quadra da Escola, du-
rante os ensaios pré-carnaval.

Robôs colaborativos
Dentre os robôs presentes nos carros alegóricos, es-

tavam: um conjunto de braços robóticos colaborativos 
produzidos pela empresa dinamarquesa Universal Ro-
bots, os “Robôs Alegria”, que demonstravam emoções 
trazidas pelo som da bateria, através de coreografias de 
luzes e movimentos; um conjunto de braços robóticos 
da empresa francesa Staubli, sincronizados pelo mem-
bro da Escola que estava em destaque no carro alegó-
rico; e um conjunto de braços robóticos produzidos 
pela empresa suíça de automação ABB. Yumi, como foi 
chamado, distribuía baquetas aos integrantes ritmistas 
da bateria e era capaz de imitar movimentos de pessoas 
que interagiam com ele, através de sensores. Vale res-

saltar que a UFABC também produziu um braço biôni-
co, com impressão 3D, que foi doado e utilizado por um 
componente que desfilou na Ala Social da escola. n

Carro 
alegórico 
em  
realidade 
aumentada

Experiência 
de uso 

do Carro 6 
na Avenida 

Digital

À esquerda, mão biônica da UFABC no desfile, 
em cima, braço robótico Yumi, em performance 
com a presidenta da Rosas de Ouro na quadra 
da Escola; e em cima à direita, 
os Robôs Alegria na Avenida
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e de linguagem 360º, no Sambódromo, com a câmera 
Samsung Gear 360 4K (2017). Posteriormente, este tes-
te foi montado, no próprio aplicativo da câmera. Esse 
vídeo foi disponibilizado no canal do YouTube do La-
bArteMídia e exibido em um dos ensaios, na quadra da 
escola, para que pudesse ser visualizado no Headset 
Oculus Quest.
Todas as cenas do documentário foram gravadas em 

vídeo 360 3D, no setup máximo permitido pela câmera 
para o stitching em pós-produção, que é em resolução 
6K (6.400 x 6.400 pixel), a 30fps.  Foram usadas as 
lentes já montadas na câmera, 6x lentes olhos de peixe, 
200º/F2.4. 

Optou-se por gravar em arquivo final MP4, chegando 
por volta de 700 Gb de material bruto, em cartões SD 
USB 3.0 high-speed driver. Este material foi processa-
do, e após o stitching, que foi feito com o software  
InstaStitcher 360, passou-se para a resolução 4K (3840 
x 3.840), a 30fps, com o qual se trabalhava, no momen-
to do fechamento desta revista, a edição e finalização 
do documentário. 
Dentro dos equipamentos usados em revezamentos 

para esse processamento de stitching, usou-se um  
PC alienware com Intel i7 e 16 Gb de RAM e uma placa 
Nvidia GTX 1070. Nas cenas em que foi necessário o uso 
de tripé, optou-se por solução mais leve, o tripé Benro 
GA 168T Fo Travel 1.

Áudio 360
Para a captação do áudio, Regis Rossi criou um me-

canismo para emular os recursos de gravação de áudio 
espacial imersivo 360º em um ambiente sonoro, que 
ele chamou de “Placa de Faria”. É uma placa retangu-
lar (14x32x1.7cm), para captura sonora bi-hemisférica, 
com tratamento absorsivo nas faces e vazada para mon-
tagem de dois gravadores portáteis contrapostos,  no 
mesmo eixo latitudinal, cobrindo uma captura 3D/360º. 
Construiram-se dois aparatos iguais, um para cada 

unidade de câmera 3D/360º. Desse modo, foram usa-
dos quatro gravadores portáteis Zoom modelo H4nPro, 
montados nas “Placas de Faria (Faria Board)”, e estas 
acopladas junto à câmera 3D/360º (no mesmo tripé). 
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Em cada um dos dois gravadores havia dois microfo-
nes condensadores posicionados no padrão XY. A cap-
tação se deu em alta resolução 48kHz@24bit, cobrindo 
144dB de amplitude dinâmica e adotando limitador de 
pico calibrado (Rec Level de 0.9@1m a 25@30m). Even-
tualmente, usaram-se dois microfones lapela sem-fio, 
para captura vocal próxima e um microfone tipo shot-
gun direcional, com shock mounts. Na finalização, se-
rão recriados os ambientes imersivos de espacialização 
de áudio, para a construção da cena da espacialização 
sonora, com a solução Ambisonics, criando um espaço 
com quatro canais diferentes, no modo W, X, Y, Z.

Pós-produção 360
A finalização do documentário estava a ser realizada 

em pacote Adobe Creative Cloud e com o Fusion 9 do 
DaVinci Resolve 16, da Blackmagic Design, com uso do 
plugin KARTA VR, para manipulações sobre imagens 
360. Ao final, deverá ser feito o procedimento de color 
grading; e o processo de injeção de metadados deverá 
ser pensando para todas as plataformas de headset VR. 

Estendendo a mão ao futuro
Com Tempos Modernos, a Rosas de Ouro não conse-

guiu conquistar o título do Carnaval 2020 de São Paulo; 
mas, indubitavelmente, trouxe ganhos imateriais para 
os processos produtivos dessa tradição cultural. Aqui 
as palavras proferidas pelo VP da Escola, Osmar Costa, 
durante um discurso, à sua comunidade, por ocasião do 
sorteio que definiu a ordem de apresentação, reservan-
do à Rosas o último horário de apresentação do Grupo 
Especial: “Quando o portão do Anhembi se fechar, se-
remos os últimos a sair da Avenida, mas os primeiros 
a inaugurar uma Nova Era para o carnaval brasileiro”. 

E, assim, se fez: junto aos primeiros raios de sol, e 
com o céu literalmente tingido pelas cores rosa e azul, 
a Rosas de Ouro apontou como um raio de esperança 
para o futuro que já se tornava presente, ao dar vida, 
nome, cor, musicalidade e alegria a um conceito, até 
então, distante do cotidiano da população brasileira, 
ao traduzir e proporcionar uma verdadeira vivência com 
códigos, inteligências, dados, realidades e afins. 
Nesse sentido, mais do que o título, a Rosas de Ouro 

conquista o feito de ter permitido que o seu rito carna-
valesco se fizesse ponte para o futuro do Brasil. E deu 
oportunidade àqueles que foram diretamente impactados 
pela experiência de estarem mais próximos de entender o 
que se deseja, como  indivíduos e como nação, dessa tal 
Revolução 4.0. Prova disso é que o grupo de tecnólogos 
e pesquisadores que contribuiu com o enredo da Rosas 
de Ouro, através do desenvolvimento de um produto ci-
berfísico, chegou a um modelo aberto de inovação cuja  
metodologia pode ser aplicada a diferentes circunstân-
cias. Por isso, o conhecimento acumulado pelo grupo de 
trabalho Carnaval 4.0, através dos recursos da Indústria 
4.0, agora está a serviço de uma missão ainda mais no-
bre, porque desta vez está em jogo a vida: contribuir com 
processos de combate, prevenção e formas cotidianas de 
lidar com o Coronavírus. E esse, caro leitor, será, certa-
mente, o tema do próximo capítulo desta história. n
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Se quer ver o teaser do documentário, clique aqui
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Continuação da edição 191 (Maio 2020).

PSNR and VMAF Results
Figure 3 presents aggregated PSNR and VMAF BD-

rate curves over all sequences for the 
four codecs. It shows AV1 gain over 
HEVC is reduced at a lower bitrate  
(at 2 Mbits/s only 3% in PSNR and 6% 
in VMAF).
Figure 4 displays PSNR and VMAF BD-

rate curves by sequences.
Table 1 summarizes PSNR and VMAF 

BD rate delta values between codecs. 
For instance, the table shows that 
HM provides a 51% bitrate reduction 
compared with the JM for the same 
PSNR quality. 

Expert Viewings
Subjective viewings with ten Harmonic 

and b<>com experts were conducted for 
one bitrate point according to the test 
configuration shown in Figure 5. For each sequence, 
the bitrate was chosen to correspond to acceptable 
broadcast quality for the codec and also a realistic 
broadcast bitrate.
Viewers had to give their ranking between the four 

codecs. Globally, it was possible to conclude that JVET 
was always the best and H.264 was always behind. 
HEVC was judged on par with AV1 and, sometimes, 
was slightly better depending on the sequence. AVC 
was encoding at too low a bitrate for the chosen 
resolutions and, therefore, performed the worst 
subjectively. Subjectively, it was not possible to notice 
the PSNR and VMAF gains of AV1 over HEVC, as shown 
in Table 2. This may be due to the low bitrate point 
used for the subjective viewing (3-Mbits/s average). 
Figure 3 shows that AV1’s PSNR/ VMAF gain over HEVC 
is reduced at lower bitrates.

Other Codec Comparisons
In this section, an analysis is made between recent 

codec evaluations. Very often, comparisons are made 
with x265, which, first, is a commercial product; 
second, it has to be used in PSNR mode to make a 
fair comparison with other codecs; and third, should be 

used at least in placebo mode to exploit 
all the HEVC potential. In this study, the 
HM has been used.
Wiesbaden University presented a 

full subjective comparative study at 
EBU in January 2018.21 It shows 25% 
bitrate gain for HM compared to AV1, 
but it is for ultrahigh definition (UHD) 
sequences, and it is based on an end-
of-2017 AV1 release, while AV1 has 
made recent progress until the end of 
March 2018.
Bitmovin, in a recent comparative 

study,22 showed higher bitrate gains for 
AV1 (+30% vs. x265 for 1080p) based on 
PSNR; however, it was a comparison with 
x265 (slow preset), which is not at the 
level of HM, and this study is PSNR-

based only.
Moscow State University (MSU) released in Q1 of 2018 

a  report that compares AV1 to x265. Similar to the 
Bitmovin report, AV1 is ranked better than x265 by 18%, 
using its own subjective metric, which is very consistent 
with the findings of this study (7% on PSNR and 14% 
on VMAF).23

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) 
conducted another complete subjective evaluation (with 
a recent AV1 release), and it shows a slight subjective 
bitrate gain (+3.2%) for HM compared to AV1.24

Facebook has conducted an objective comparison25 of 
AV1, x264, and VP9. The results show that AV1 provides 
a 34% gain over VP9 and a 46% gain over x264 High 
profile. The other interesting aspect of this report is that 
it shows the complexity difference between AV1 and 
other codecs.

SMPTE - TECHNICAL PAPER

This paper provides
a thorough
comparison of
different codec
technologies,
including Advanced
Video Coding (AVC),
HEVC, AV1, and
Versatile Video
Coding (VVC).
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Figure 5. 
Expert viewing 
setup.

Figure 4. Sequence PSNR and VMAF BD-rate curves.
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Figure 5. 
Expert viewing 
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Figure 4. Sequence PSNR and VMAF BD-rate curves.

Junho 2020  |  REVISTA DA SET   33

The AOMedia members, in a recent comparative 
study,26 showed AV1 gains compared to HEVC (+22.75% 
vs. x265 for 1080p and PSNR-Y). However, it was  
a comparison with x265 (placebo preset), which  
is still not at the level of the HM. This study is  
PSNR-based. 

Summary
Table 3 summarizes the different comparisons found 

between HEVC (HM or x265) and AV1. No conclusion 
can be drawn, as the companies do not use the 
same encoder and configuration for AV1 and HEVC. 
Convergence can be seen on the objective testing 
with the use of BD PSNR or VMAF. Subjective testing 
is the next point of convergence that heavily will rely 
on selected test sequences. Harmonic and b<>com are 
going to drive such a convergence moving forward to 
have a more homogenous set of comparisons between 
different codecs and avoid another level of confusion 
in operators’ minds. As subjective testing seems to be 
the most important for operators, the next step would 
ideally be to do a joint BT 500 subjective testing, on 
agreed materials and bitrates to compare all those 
codecs with all the interested research institutes in one 
single experiment.

Complexity
The codec performance is only one element of the codec 

comparison. Encoder and decoder complexities also need 
to be considered. Commercial implementations have not 
been compared, as they are at different stages for the 
different codecs. The study compares each codec single-
threaded software implementation and the computation 
time for all mentioned codecs. Figure 6 shows the 
comparison of encoding and decoding times, by taking 
the HM as reference.
An AV1 encoder is about 130 times more complex to 

encode than HEVC when comparing reference models. 
On the decoder side, no difference has been noticed. 

Today, JEM is 10× more complex to encode than HEVC 
and 4x more complex to decode.
Moving forward, AV1 is expected to be optimized in 

speed. Over the last few years, HEVC encoding time has 
been reduced by a factor of 10 while maintaining the 
quality at a similar level, when using the comparison 
reference model and commercial live implementation. 
To reach real time for AV1 at any resolution (including 
UHD), the source has to be sliced, and each chunk has 
to be encoded on a separate node, so if realtime is 
around the corner, the question will be more about the 
total cost of ownership (TCO). If it costs 10, 20, or 30x 
more in hardware to encode live AV1, operators might 
not use AV1, and stay with HEVC.
On the decode side, chip companies are used to building 

multi-codec decoders. Today’s standard decoders 
support AVC, HEVC, and VP9. Adding AV1 will introduce 
complexity, but will not be prohibitive as it is on the 
encode side.

Conclusion
This paper provided a thorough comparison of AVC, 

HEVC, AV1, and VVC. The findings are that AV1 is not 
more advantageous today than HEVC on the compression 
side and much more complex to encode than HEVC, 
adding reasonable complexity to the HEVC decoder. On 
the bright side, it comes with more attractive licensing 
terms. Of course, the royalty cost, which is not in the 
scope of this paper, needs to be considered.

Figure 6. Codec encoding/decoding time comparison.
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VVC is by far the most powerful technology today. 
It will be standardized by ISO and ITU by 2020. It is 
expected to draw a lot of attention on the technical 
side; however, similar to HEVC, it will not be a success 
unless the licensing situation is resolved upfront. There 
are initiatives that have started in this direction recently 
that make the industry believe the MPEG path might still 
be an option by 2020.

In this time of climate warming, where datacentres 
have a bigger carbon footprint than aviation, it would be 
inconsistent to neglect the complexity of video coding 
and only consider licensing costs. Hopefully, the future 
generation of the codec will combine high efficiency 
and reasonable costs in terms of licensing and energy 
consumption. The industry is certainly working hard at 
achieving this goal. n
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