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Neinventar-se e adaptar-se: essa tem sido a men-
sagem que profissionais e empresas têm recebi-
do como forma de lidar com a trágica pandemia 

do novo coronavírus, que tem afligido a todos nós, 
nos quatro cantos do mundo.
Com a SET, não tem sido diferente. Em março, logo que 
a situação começou a se agravar nos Estados Unidos e 
no Brasil, a SET buscou soluções para manter sua mis-
são de disseminar conhecimento, promover o desenvol-
vimento da nossa indústria e adequá-las às necessida-
des de assegurar o bem-estar de sua comunidade.
De lá para cá, como resultado, a SET conseguiu reunir 
centenas de profissionais, empresas e empreendedo-
res que têm acompanhado, de maneira gratuita, os 
nossos seminários online, os webinars.
Por isso, é com muita satisfação que me dirijo aos 
patrocinadores, aos parceiros, aos palestrantes e ao 
público participante que entenderam rapidamente a 
necessidade de mudança e abraçaram as novas opor-
tunidades criadas pela nossa entidade.
Em abril e maio, com o cancelamento do NAB Show, 
levamos a todo Brasil, pela primeira vez em 27 anos, o 
nosso famoso seminário — o SET e Trinta —, receben-
do calorosos elogios. Em maio, estreamos a série SET 
Tech Webinars, com palestras técnicas de alto nível. E, 
com a liderança do nosso companheiro Roberto Fran-
co, também estreamos em maio a série SET Business 
Webinars, que tem apresentado discussões de interes-
se a todos que precisam entender o momento atual e 
querem superar seus desafios.

O sucesso dos nossos webinars é um reflexo também 
do imenso alcance das novas tecnologias digitais ba-
seadas na internet, o que deve servir de reflexão a 
todos nós que trabalhamos na indústria de mídia e 
entretenimento.
As mudanças também se estenderam à Revista da SET, 
que ganhou novo formato e agora é editada somente 
no modelo digital, enquanto durar as restrições impos-
tas pela pandemia.
Por fim, também fizemos uma mudança no SET EXPO 
2020, transferindo a data do nosso maior evento para 
o final do ano.
Estamos agora buscando ainda mais soluções para 
o segundo semestre: novos conteúdos online, novas 
séries e novos formatos que visam manter nossa en-
tidade ativa e nossa comunidade acolhida, informada 
e segura.
Aproveito para convidar a todos para se tornarem 
associados da SET e, assim, contribuírem com a sua 
missão. Visite nosso site: www.set.org.br para infor-
mações.
Esse ano de 2020 será conhecido futuramente como 
o ano que chacoalhou as nossas certezas e os nos-
sos planejamentos. Meus votos são de que todos se 
cuidem. Sairemos deste momento mais unidos e mais 
fortes. E estamos aqui para construirmos todos juntos 
o que tem sido chamado de “o novo normal”.

Saudações. Carlos Fini
Presidente da SET
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NABShow Express 2020

por Fernando Moura, em São Paulo

Como um sinal do tempo que vivemos, a NAB realizou o seu evento 
anual com quase um mês de atraso e em formato online. Teve mais 
de 100 sessões ao vivo, além de um exclusivo Marketplace Solutions, 
e 40 mil participantes virtuais de todo o mundo

A
NAB Express começou quase 
como sempre, com as pala-
vras do seu presidente, Gor-
don Smith, mas desta vez 

via streaming e, ao que parece, des-
de o seu escritório em Washington 
DC, capital dos Estados Unidos, de 
onde afirmou que esta “nova expe-
riência” de feira e congresso online 
muda muitas coisas, mas mantém a 
essência, que é ver como a indústria 
avança e se transforma.
Segundo os organizadores, o 

evento teve um bom envolvimen-
to e aceitação, já que teve 40.000 
participantes de todo o mundo que 
“se envolveram com conteúdo por 
meio de fluxos de mídia social, pro-
gramas parceiros e diretamente via  
https://nabshow.com/express/.  No to- 

tal, os participantes consumiram mais 
de 1,6 milhão de minutos de conteú- 
do de vídeo através dos canais de 
transmissão do evento, vídeos sob 
demanda e fluxos de mídia social 
durante a semana passada”, afirmou 
em comunicado a NAB (National  
Association of Broadcast).
A experiência digital colocou online 

o NAB Show, com conteúdo relevan-
te em palestras e seminários e solu-
ções de 1.479 empresas expositoras. 
O NAB Show Express continua a ofe-
recer acesso gratuito a mais de 200 
sessões educacionais sob demanda, 
conversas com executivos, recursos 
e exposições. O registro permanece 
aberto até o final de agosto de 2020.
“Entendemos o quão importante 

o NAB Show é para o nosso setor e 
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O presidente do NAB, Gordon Smith, 
disse em live que as emissoras 
norte-americanas doaram, 
até o momento, “quase 100 milhões 
de dólares em tempo de antena”  
na transmissão  dos spots da NAB 
para ajudar a impedir a propagação 
do COVID-19



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

https://aja.com/
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estamos entusiasmados em oferecer 
o NAB Show Express para ajudar a 
nossa comunidade a permanecer co-
nectada durante esse período difícil e 
fornecer informações críticas, inspira-
ção e soluções para ajudar o setor a 
avançar”, disse o presidente do NAB, 
Gordon Smith, na avaliação do evento.
No seu tradicional keynote de boas-

vindas, Smith disse que nos últimos 
dois meses conversou com muitos 
broadcasters e sentiu dor e empatia 
com as decisões muito difíceis que 
estão tomando. “Alguns tiveram que 
contrair empréstimos para cumprir 
com folha de pagamento. Alguns 
tiveram que deixar de lado pessoal 
confiável e capaz. E alguns, lamen-
to dizer, tiveram que fechar comple-
tamente suas portas. Não sabemos 
quanto tempo essa pandemia vai 
durar ou quais os efeitos duradouros 
dela sobre a nossa economia. Mas 
há uma coisa que eu sei, as emis-
soras suportam. Agora você está no 
vale mais sombrio, mas saiba que 
está na linha de frente desta batalha, 

e eu quero que você saiba que a NAB 
está junto a você”.
Segundo Smith, que também é se-

nador norte-americano, a NAB Show 
Express 2020 é uma forma de con-
tinuar o trabalho realizado pela As-
sociação. “Nossa grande indústria 
persiste nos últimos cem anos por 
causa do papel indispensável e in-
substituível das emissoras em todas 
as cidades. E duraremos pelo menos 
mais 100, porque o broadcaster é a 
espinha dorsal dos países”.
Entre as mais de 200 palestras, des-

taque para o projeto “The Dish”, um 
protótipo de aplicação interativo em 
ATSC 3.0 desenvolvido para o popular 
programa da cadeia norte-americana, 
CBS, no seu CBS This Morning Satur-
day. Na palestra, Jeff Glor, executivo da 
CBS News, e Greg Jarvis, VP e Manager 
General da Fincons US, analisaram e 
explicaram as principais funcionalida-
des do aplicativo implementado para 
levar interatividade ao telespectador.
Basicamente, o The Dish, pensado 

como uma das estratégias da emis-

sora para seu avanço ao NextGen TV, 
desenvolveu, baseado no ATSC 3.0, 
um aplicativo interativo personaliza-
do para este programa de entreteni-
mento que, segundo Glor, “aumenta-
rá o envolvimento dos espectadores 
e apresentarão novas oportunidades 
de negócios”, já que juntam a ima-
gem UHD com áudio imersivo com 
conectividade broadband “permitin-
do experiências interativas”.
A aplicação, que foi desenvolvida 

pelo Departamento Técnico da NAB 
e a Fincons Group, permite que as 
novas Smart TVs da Next Gen pos-
sam executar aplicativos interativos 
que peguem informações pela Inter-
net e as apresentem como parte da 
transmissão. “Quando o espectador 
estiver interessado em envolver-se 
com o aplicativo, ele poderá obter 
uma ampla variedade de benefícios 
simplesmente usando o controle re-
moto para selecionar e navegar nos 
menus que estarão disponíveis na 
tela”, disse Glor.
Assim, o The Dish oferece aos te-

lespectadores a oportunidade de 
aprender mais sobre o chef em des-
taque em um programa de culinária, 
incluindo a compra do seu livro. “Os 
espectadores também podem baixar 
ou compartilhar receitas. Melhor ain-
da, podem comprar todos os ingre-
dientes para uma receita e recebê-los 
em casa. Quão legal é isso? E se você 
quiser saber mais do programa tam-
bém oferecemos acesso a episódios 
sob demanda e a todas as outras 
programações da CBS All Access”, fi-
nalizou o executivo.
Jarvis afirmou que o aplicativo foi 

desenvolvido em carrossel e pode ser 
manipulado apenas com o controle re-
moto e enquanto o programa está no 
ar vai fornecendo informações ao vivo 
sobre as diferentes situações que se 
passam na emissão. “Quando o chefe 
fala dos ingredientes aparecerá na tela 
do aplicativo a lista dos ingredientes 
que poderá ser enviada via e-mail, Fa-
cebook ou ao telefone, porque nossa 
ideia é fornecer a maior informação 
possível ao telespectador”. n 
Continuará...
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Se quer saber mais sobre o 
The Dhis, assista à palestra 
de Greg Jarvis na NAB 
Express no QR acima
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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 
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Sony lança duas novas câmeras compactas

A empresa japonesa anunciou para agosto a chegada 
das câmeras SRG-XP1 (POV) e SRG-XB25 (BOX) com gra-
vação  4K 60p juntamente com conectividade IP, expan-
dindo suas câmeras remotas. Ainda, expandirá os recur-
sos das câmeras de cinematografia digital Venice e FX9 
em 2020 para oferecer ainda mais expressão e usabilida-
de aos diretores de fotografia e seus colaboradores na 
produção e pós-produção com atualizações de firmware 
que se “baseiam na extraordinária captura de imagem e 
ciência das cores das duas plataformas. A Venice oferece 
mais opções de monitoramento e alta taxa de quadros, 
e a FX9 expande a captura além de recursos de gravação 
para criadores de conteúdo”.

Erick Soares, Technology Expert da Sony Professional 
Solutions Brasil, afirmou que a empresa “está compro-
metida em capacitar os cineastas a cumprir sua visão ar-
tística com câmeras desenvolvidas por e para diretores 
de fotografia. A capacidade de gravação e o fluxo de tra-
balho eficiente são fatores chaves na seleção da câmera. 
Ouvimos os nossos clientes e continuamos aprimoran-
do a funcionalidade das câmeras Venice e FX9 para me-
lhor atender às suas necessidades visuais de narrativa”.

As novas compactas se diferenciam pela lente.  
A SRG-XP1 chega com grande angular, e SRG-XB25 com 
zoom óptico “que oferece aos usuários novas opções para 

sites de difícil acesso ou onde 
não há espaço. As câmeras são  
ideais para aplicações de co-
municação remota, monitora-
mento e produção de conte-
údo em uma ampla gama de 
verticais. Utilizando um único 
cabo de rede, a configuração 
simples e econômica de forne-

cimento de energia, distribuição de imagem e controle 
de câmera é uma realidade com o SRG-XP1 e SRG-XB25, 
pois suportam operação completa baseada em IP. Equi-
padas com o recurso NDIi | HX via licença opcional, am-
bas as câmeras oferecem flexibilidade sem precedentes 
ao trabalhar com outro hardware ou software compa-
tível com NDI, em qualquer lugar da rede. As câmeras 
também suportam RTSP (Real Time Streaming Protocol)  
e RTMP (Real Time Messaging Protocol) para facilitar a 
gravação e distribuição de vídeo e áudio”.

A câmera SRG-XP1 POV é “capaz de capturar vídeo em 
um ângulo de visão horizontal de 100 graus, apesar de 
seu design compacto e leve. Isso é particularmente útil 
para gravar reality shows e em ambientes como E-Sports 
e reuniões / discussões remotas, onde todo o local pode 
ser capturado independentemente da posição da instala-
ção. Por outro lado, a câmera SRG-XB25 BOX é extrema-

mente útil para grandes espaços, graças ao seu poderoso 
zoom ótico de 25x, capturando imagens à distância para 
eventos, palestras, seminários e aplicações religiosas”.

Venice e FX9
A versão 6.0 do firmware da Venice permitirá a im-

portação de arquivos Advanced RenderingTransform 
(.art) que melhoram a qualidade do monitoramento  
da imagem e as opções de exibição no set. Esses  
arquivos .art podem ser gerados pelo software RAW 
Viewer da Sony, a partir dos arquivos 3D LUT dos usu-
ários. Outro aprimoramento é a capacidade de gravar 
com uma segunda linha de quadro do usuário (user 
frame line). Isso permite que os diretores de fotografia 
aproveitem mais facilmente o grande tamanho do sen-
sor da Venice para capturar para distribuição horizontal 
e vertical dentro da mesma composição. 

Lançada em 2019, a FX9 leva a imagens em Full Frame 
para cenas de documentários e produções independen-
tes. Empregando o fator de forma, a ergonomia e o fluxo 
de trabalho das câmeras FS7 e FS7II da Sony, a FX9 traz a 
ciência da cor da Venice e a tecnologia de foco automá-
tico (AF) da câmera com lentes intercambiáveis da Sony, 
Alpha, para equipes criativas que desejam uma câmera 
de pequeno formato, explicou Soares.

A versão 2.0 do firmware da FX9 suporta gravação 
4K 60p/50p por meio de sobreamostragem, a partir de 
uma área cortada em 5K do sensor de quadro completo  
6K. A versão 2.0 também permite a saída de um sinal 
RAW 4K de 16 bits para um gravador externo com o 
acessório opcional XDCA-FX9. Essa profundidade de 
bits adicional além da gravação interna de 10 bits da 
câmera é ideal para projetos que exigem pós-produção 
mais intensa.

Além disso, o firmware Versão 2.0 da FX9 expandirá a 
operabilidade da câmera com a tecnologia Eye AF (Auto 
Focus) e a operação com tela sensível ao toque para 
controle de foco e configuração de menu no visor. n

© Foto: Divulgação

© Foto: Divulgação

SRG-XP1 grava 4K 60p e 
possui lente Wide Angle

FX9 agora pode capturar 
HDR com uso de Hybrid 
Log Gamma (HLG)
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Canon lança câmera lente em 4K 

A empresa nipônica anuncia a câmera de cinema  
EOS C300 Mark III com gravação em 4K e lente de 
zoom portátil CJ18ex7.6B KASE S UHDgc para câmeras  
broadcast 4K UHD 2/3 de polegadas.

O novo modelo chega ao mercado com o novo sensor 
4K Super 35mm CMOS DGO, que captura imagens no 
padrão HDR com baixo ruído, produzindo um ganho di-
ferente para cada saída de pixel (ganho individual). Se-
gundo a empresa, com este sensor “não há desfoque de 
imagem, mesmo em ambientes com grandes diferenças 
de contraste, possibilitando a gravação de vídeo 4K/60p 
de alta qualidade com gradações ricas”. 

A câmera conta com a plataforma de processamento 
de vídeo DIGIC DV 7, capaz de processar em alta velo-
cidade, o que inclui “suporte para gravação em alta var-
redura de quadros (4K/120p) que permite uma repro-
dução (resultado) mais emocional do vídeo durante a 
reprodução de movimentos em câmera lenta”.

O formato Cinema RAW Light reduz o tamanho dos da-
dos enquanto mantém as informações de vídeo, além 
de poder gravar esses dados na própria câmera, sem 
usar um gravador externo, explicou a Canon em comu-
nicado. Também suporta o formato XF-AVC, que com-
prime dados de vídeo e os grava de maneira eficiente, 
suportando fluxo de trabalho de edição eficiente. Tam-
bém podem ser utilizados cartões CFexpress Tipo B e 

cartões SD padrão UHS-II. Além do método de 
compactação convencional Intra Frame, 
foi adicionada a opção de compactação 
entre quadros Long GOP que comprime 
a diferença entre os quadros anteriores e 

os próximos e permite uma 

gravação prolongada com alta compactação para ofere-
cer suporte à edição eficiente.

Finalmente, a câmera grava utilizando o padrão HDR, 
incluindo também os padrões HLG (Hybrid Log-Gamma) 
adequados para transmissão e distribuição ao vivo, e a 
função PQ (Perceptual Quantization) adequada para pro-
dução de vídeo e distribuição on-line. O novo dispositi-
vo está equipado com as curvas de gama logarítmicas 
Canon Log 2 e Canon Log 3, que aumentam as possibi-
lidades da edição das imagens pelo color grading após a 
captura, e o Canon Log 3, que permite o ajuste de cores 
e gradação, então você pode selecionar a curva Log ideal 
de acordo com suas necessidades de produção de vídeo.

Lente 4K UHD
A nova lente da série UHDgc de zoom portátil para 

aplicação Broadcast 4K UHD: a CJ18ex7.6B KASE S. foi 
projetada para ser usada em câmeras Broadcast 4K UHD 
já que possui sensores de 2/3 de 
polegada, tem as mesmas espe-
cificações óp-
ticas que as 
já existentes 
CJ18ex7.6B 
I R S E / I A S E , 
com exceção 
de um ex- 
tensor óptico  
(dup l i c a d o r 
de zoom). Ao eli-
minar o extensor de 
alcance óptico, explica a Ca-
non, “a lente mantém um design mais compacto e leve 
para atender às necessidades de uma ampla gama de 
produções de vídeo, incluindo documentários, espor-
tes, eventos e coberturas de notícias. Além disso, a lente 
é compatível com os novos acessórios Canon ZDJ-G01 
Zoom Demand e FDJ-G01 Focus Demand que fornecem 
aos operadores, funcionalidades aprimoradas e contro-
le operacional da lente”.

“Com um range de alcance de zoom de 7.6-137mm, 
pesa apenas 1,6Kg, tornando-a ideal para capturar ima-
gens nítidas em movimento, enquanto é mantida no 
ombro com uma câmera”, esta lente “alcança desempe-
nho 4K UHD de alto nível em toda a extensão de zoom, 
graças à tecnologia de design ótico da Canon, incorpo-
rando matéria prima como fluorita, que resulta em uma 
baixa dispersão de luz. Além disso, a lente suporta o 
Wide Color Gammut (WCG) conforme exigido no padrão 
de transmissão ITU-R BT.2020 UHD, incluindo todas as 
características essenciais para a imagem HDR”. n
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Panasonic apresenta Kairos e câmeras PTZ 4K/60p

A multinacional anunciou o lançamento de Kairos, 
uma plataforma de produção ao vivo que fornece pro-
cessamento de vídeo de TI/IP com arquitetura aberta 
para comutação de vídeo ao vivo com flexibilidade com-
pleta de entrada e saída, independência de resolução e 
formato, utilização máxima do processador CPU/GPU e 
escalabilidade ME praticamente ilimitada.

Como sistema nativo IP, ST 2110, a plataforma supor-
ta transições para fluxos de trabalho IP ativos e pode 
eliminar restrições de hardware dedicadas. Esse siste-
ma baseado em COTS (Commercial-Off-The-Shelf )  “cria 
novas oportunidades de produção que envolvem um 
mosaico de ecossistemas de TI com uma variedade de 
componentes de fornecedores de vários setores. O Kai-
ros é introduzido à medida que a indústria de criação 
de conteúdo faz a transição para fluxos de trabalho IP 
ativos, exigindo que os produtores de transmissão e 
eventos pensem em como eles irão proteger suas pro-
duções e instalações no futuro”, disse Michael Bergeron, 
gerente sênior de produtos da Panasonic para sistemas 
de produção ao vivo. “Com um conjunto cada vez maior 
de ferramentas e hardware, os produtores precisam de 
uma solução abrangente para vários aplicativos para se 
libertar dos limites do hardware tradicional. Como plata-
forma de TI/IP baseada em uma arquitetura de software 
aberta, utiliza vários componentes de transmissão e os 
virtualiza, para que as produções sejam flexíveis, dinâ-
micas e poderosas”.

Em live realizada pela integradora Merlin Video,  Sérgio 
Constantino, gerente-geral da Panasonic Brasil, afirmou 
que o Kairos reduz o “custo operacional com IP já que 
baixa o investimento em transmissão e unidades móveis 
(UMs)”. Ainda, afirmou que permite utilizar a plataforma 
com uma composição de vídeo versátil com apenas um 
GPU gerando “vantagem de custo no uso de múltiplas 
camadas”. Além disso, permite flexibilidade e escalabili-
dade do CPU Linux, com um suporte de saída multi-telas 
com GPU permitindo “resolução e formato livre”.

Constantino disse que a infraestrutura baseada em IP 
ST 2110 permite a integração sem exigir gateways IP 
adicionais, e “possui conectividade IP padronizada nas 
entradas e saídas de vídeo individuais, o que permite ao 
Kairos suportar sinais de banda base e IP em qualquer 
combinação”. A plataforma ainda pode processar de for-
ma não compactado SDI, NDI de qualquer resolução, HD 
e UHD em qualquer formato – seja 16: 9 ou não tradicio-
nais, como 32: 9 para uma tela de fundo LED.

AW-UE100
Empresa japonesa lançou ainda a câmera PTZ (pan/tilt/

zoom) 4K/60p AW-UE100, com transmissão IP, incluindo 
NDI de alta largura de banda. Esta nova câmera PTZ com 
motor de acionamento e sensor 1/2.5-type 4K MOS in-
cluindo 12G-SDI, 3G-SDI, HDMI e IP. Com lente grande 
angular (visão horizontal de 74,1 graus) permite alcan-
çar uma grande área, e seu zoom óptico 24x mantém 
alta qualidade de imagem.

Para transmissões de vídeo ao vivo com baixa latência, 
o AW-UE100 oferece NDI de alta largura de banda para 
transmitir vídeo 4K/60p a velocidades de aproximada-
mente 250 Mbps e para transmissão de vídeo em HD a 
aproximadamente 100 Mbps, em um único cabo LAN. 
Também oferece NDI|HX de alta eficiência e baixa largu-
ra de banda para permitir a transmissão de vídeo com 
baixas taxas de bits. “O SRT (Secure Reliable Transport) 
mantém a estabilidade ao transmitir vídeo de alta qua-
lidade, mesmo em ambientes de rede instáveis; e sua 
função RTMP / RTMPS fornece transmissão direta atra-
vés de um único cabo para serviços de transmissão ao 
vivo, como o YouTube Live e o Facebook Live”. n
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Nagra analisa sistemas Android com código aberto

A empresa avança para soluções que favoreçam o ne-
gócio de TV paga com STBs com este sistema opera-
cional com projetos de Código Aberto Android (AOSP).

De fato, em período de pandemia, afirmou Tim Pear-
son, director senior de Marketing de Produto da Nagra, 
em entrevista à Revista da SET, “não é surpresa que um 
número crescente de operadoras de TV por assinatura 
esteja lançando decodificadores (STBs) baseados em 
Android TV. Pesquisas recentes indicam um crescimen-
to entre 80 e 131 milhões de STBs (Set-Top Boxes) até 
2022”.

Segundo Pearson, com base na linhagem do Android 
em dispositivos móveis, a Android TV evoluiu para se 
tornar uma das principais opções para o mercado de 
TV paga. Para muitas empresas de TV paga, o Android 
pode adicionar mais em termos de funcionalidade, 
experiência do usuário, dispositivos generosamente 
especificados, sem falar em uma ampla seleção de apli-
cativos com um processo simplificado de integração.

Para o executivo, esta é uma opção válida, já que “faci-
lita para as operadoras de TV paga melhorar sua oferta 
combinada de serviços de transmissão OTT, além de 
atender à demanda dos clientes por uma ampla gama 
de serviços de entretenimento”, mas não é assim tão 
simples; “existem vários Androides que podem ser usa-
dos com dispositivos de consumo. E com eles vem uma 
variedade de termos de licenciamento, requisitos e 
implicações comerciais diferentes, que os operadores 
de TV paga precisam considerar antes de escolherem a 
versão para suas necessidades comerciais”.

Pearson afirma que é fundamental entender que di-
ferem em termos de experiência do usuário, disponibi-
lidade de aplicativos e jogos, opções de monetização, 
interação do dispositivo, lista de materiais e custos de 
manutenção. “Com muitos tipos diferentes de sistemas 
operacionais e middleware de clientes no mercado, en-
tender cada uma delas é a chave para o processo de 
seleção da operadora de TV paga. Então, com o que 
estamos lidando? Bem, existem dois tipos principais 
de distribuições de Android TV disponíveis para opera-
dores de TV paga - Projeto de Código Aberto Android 
(AOSP) e Nível de Operador de TV Android”.

O executivo disse que com o AOSP “as operadoras 
obtêm o controle dos aplicativos e serviços usados 
no dispositivo por meio de uma loja de aplicativos 
controlada pela operadora. E eles podem ter um dis-
positivo STB mais barato com a liberdade de controlar 
a experiência do usuário. Essa abordagem tem custo 
zero em termos de atualização e manutenção futuras. 
Mas a desvantagem é não ter acesso ao ecossistema do 
Google, altos custos iniciais do projeto e prazos mais 
longos de implantação devido ao desenvolvimento do 
lançador personalizado, integração da interação multi-
telas, recursos de interação por voz, entre outros”.

Outro ponto ressaltado por ele é a falta de manuten-
ção regular que pode deixar a operação vulnerável a 
ameaçar a segurança. Gerenciar as expectativas dos as-
sinantes que escolhem essa proposta do Android STB, 
esperando um grande número de aplicativos e jogos 
como esse na Google Play Store é um desafio para a 
operadora. “Enquanto isso, a camada de operador da 
Android TV permite que as operadoras aproveitem os 
serviços do Google TV, incluindo a enorme oferta de 
conteúdo disponível nos serviços do Google, como a 
Play Store, além de opções ampliadas de envolvimento 
do usuário, como o Chromecast e o Google Assistant”.

Enquanto isso, afirma o executivo, “as operadoras de 
TV paga estão competindo com serviços OTT como Ne-
tflix, Amazon Prime, HBO, Discovery, iFlix e Maxdome, 
além de enfrentar um aumento dos cancelamentos de 
assinantes de multicanais e usuários de streaming — o 
cenário é desafiador. O Android os equipa com as ferra-
mentas para conquistar esse cenário, oferecendo uma 
série de serviços para se tornarem superagregadores e 
aproveitar novas oportunidades de receita. Porém, seja 
qual for o Android escolhido, a preferência deve estar 
claramente alinhada à estratégia de negócios da ope-
radora”. De fato, finaliza Pearson , “a pergunta para os 
operadores permanece inalterada — como equilibrar 
a integração OTT, sem atrito, com sua própria linha de 
conteúdo?”. n

Tim Pearson, Director 
Senior de Marketing 
de Produto da Nagra
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Avid anuncia novo contrato de cinco anos com o Microsoft Azure 

Multinacional prospecta com esta ação trazer mais 
empresas de mídia para a nuvem. A renovação com a 
Microsoft, em um contrato de aliança estratégica de 
cinco anos, servirá para que a Avid continue a desenvol-
ver e implantar suas soluções baseadas em nuvem no  
Microsoft Azure, afirma a empresa em comunicado.

Desde o começo da parceria, “Avid e Microsoft ajuda-
ram algumas das maiores empresas de mídia do mundo 
a inovar, movendo seus fluxos de trabalho de conteúdo 
de filmes e televisão para a nuvem, o que permitiu que 
equipes, incluindo centenas de editores, jornalistas e 
outros colaboradores, colaborassem em filmes, progra-
mas de TV e outros conteúdos em escala global. A alian-
ça renovada continua os compromissos e investimentos 
mútuos das empresas em tecnologia, desenvolvimento 
de produtos e esforços de entrada no mercado global-

mente. Juntas, a Avid e a Microsoft já produziram vários 
fluxos de trabalho de mídia essenciais em execução na 
nuvem, incluindo edição colaborativa, arquivamento de 
conteúdo, backup ativo e continuidade da produção”.

Desde o início da pandemia gerada pelo COVID-19, a 
Avid e a Microsoft também se “mobilizaram rapidamen-
te para ajudar inúmeros clientes da Avid que precisam 
urgentemente fazer a transição de sua equipe de produ-
ção para trabalhar remotamente em suas casas, a fim de 
manter os canais de entretenimento e notícias fluindo. 
As soluções disponíveis para o trabalho remoto incluem 
o Edit On Demand com um ambiente de produção vir-
tualizado, e o software de edição de vídeo Avid Media 
Composer, além do armazenamento Avid NEXIS em exe-
cução no Azure”.

“Estou muito satisfeito por nossas realizações compar-
tilhadas nos prepararem para responder rapidamente e 
manter os clientes da Avid trabalhando quando a pan-
demia global de saúde atingiu o setor da noite para o 
dia. Com base nas lições aprendidas durante esta pan-

demia, as empresas estão bem preparadas para o que 
acreditamos ser um ritmo acelerado de adoção da nu-
vem — entrando em uma nova fase de inovação para 
fornecer às emissoras, estúdios de cinema de todos os 
tamanhos soluções de tecnologia mais poderosas para 
permitir um trabalho remoto flexível, garantir uma me-
lhor continuidade dos negócios e permitir que as equi-
pes de criação de conteúdo colaborem mais rápido, 
mais facilmente e em uma escala global muito maior,” 
disse Jeff Rosica , CEO e Presidente da Avid.

Avid Link
Companhia continua com a estratégia freemium que 

visa atrair uma nova geração de criadores de conteú-
do para assinaturas pagas. Para isso, já permitiu que 
aspirantes de todo o mundo já baixaram o Pro Tools 

gratuito, o Media Composer/First e o Sibe-
lius/First mais de dois milhões de vezes. “As 
ferramentas Avid First foram feitas para pro-
porcionar às novas gerações de artistas uma 
experiência essencial e uma base de carreira, 
aprendendo as mesmas ferramentas que os 
profissionais usam todos os dias para editar, 
gravar e compor os filmes, televisão e músi-
ca mais populares apreciados por pessoas de 
todos os lugares”, explica a multinacional em 
comunicado. 

Os downloads da oferta “freemium” da Avid 
mais do que duplicaram desde 2018, permi-
tindo que “muitos criadores gostem de pro-
duzir músicas e vídeos com as ferramentas 

líderes do setor gratuitamente — tendo finalmente a 
opção de atualizar para qualquer um dos planos de 
assinatura pagos acessíveis da Avid”. Em comunicado, 
a empresa afirma que as ferramentas gratuitas da Avid 
também colocam o poder da comunidade global de 
usuários na ponta dos dedos do usuário, por meio do 
aplicativo Avid Link integrado, que permite que criado-
res de todos os níveis se conectem, colaborem, sejam 
vistos e ouvidos. 

Disponível diretamente na experiência do usuário e 
como um aplicativo móvel, o Avid Link reúne uma co-
munidade crescente de 650.000 membros, incluindo 
outros artistas, produtores, mixers, compositores, edito-
res, videomakers e cineastas, permitindo que “aumen-
tem sua rede e ganhem exposição valiosa para acelerar 
seus negócios”.

Todas as ferramentas criativas do Avid First, incluindo 
o Media Composer/First, o Pro Tools, e o Sibelius/First, 
podem ser baixadas imediatamente gratuitamente em 
https://connect.avid.com/2-Million-Downloads.html n
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Ross anuncia atualizações do sistema de movimento de câmera 

Rohde & Schwarz apresenta solução aprimorada de transmissores 
de Next Gen TV 

A empresa canadense, uma das primeiras a anunciar 
que não participaria da versão tradicional da NAB em Las 
Vegas por conta da pandemia de coronavírus, anunciou 
várias atualizações e aprimoramentos à sua gama de sis-
temas de movimento de câmera para, assim, “aumentar a 
criatividade da produção ao vivo”. Primeiro, a Ross lançou 
um novo elevador S2 invertido para o sistema de câmera 
robótica baseada em trilho, Furio SkyDolly. Esta solução 
adiciona elevação suave com até 48,3 cm de elevação 
vertical para câmeras de até 30 kg, “suportando facilmen-
te uma câmera de tamanho normal e um prompter. O 
mecanismo de elevação de dois estágios limita a flexão e 
minimiza a oscilação, e o design linear do trilho garante 
que o SkyDolly possa ser usado em aplicações de con-
junto virtual e de realidade aumentada”.

Outro dos upgrades é o lançamento dos “mais recentes 
algoritmos de controle de movimento MotionDirector 
que foram introduzidos para os sistemas Furio na IBC 
2019 para os pedestais de roaming no chão Cambot XY. 
Os algoritmos matemáticos complexos oferecem movi-
mentos mais naturais com eixos perfeitamente sincroni-
zados, bem como movimentos de keyframed que permi-
tem o controle síncrono de pan/tilt e lente”. 

Finalmente, a empresa anunciou o lançamento de um 
novo sistema de controle gratuito para as cabeças Furio 

e CamBot Pan/Tilt e as câmeras PTZ Pivot. Este sistema 
de controle é um novo plug-in para o sistema de con-
trole Ross DashBoard que permite o acesso a todas as 
funções de PTZ. Os operadores podem armazenar, recu-
perar e gerenciar suas predefinições robóticas, e todos 
os eixos são controláveis   na tela sem a necessidade de 
um joystick físico. “Configurações importantes, como li-
mites de joystick, equilíbrio de cores, exposição e confi-
gurações de streaming, estão acessíveis. Para as cabeças 
de pan/tilt Ross PIVOTCam e Furio e CamBot, este plug- 
-in está sendo oferecido sem nenhum custo. O plug-in 
PTZ permite uma mistura de câmeras e suporta vários 
modelos Sony BRC por um custo de licença modesto”. n

A empresa alemã anunciou uma nova solução 
de Next Gen TV para transmissores de TV que, 
segundo comunicado, atende às necessidades 
de flexibilidade, eficiência operacional e confia-
bilidade das emissoras.

“A próxima geração de TV está trazendo a 
transmissão terrestre em larga escala para a era 
da IP. Na empresa, vemos um papel crítico no 
suporte aos operadores de redes de transmis-
são em sua transição, fornecendo o primeiro 
sistema de TV Next Gen baseado em software 
do mundo e a solução mais comprovada em 
campo do mundo”, disse Manfred Reitmeier, 
vice-presidente de sistemas de transmissores e 
amplificadores da Rohde & Schwarz. 

Reitmeier disse isso respondendo às notícias 
de que a Rohde & Schwarz conquistou quase 

90% do mercado global ATSC 3.0, com mais 
de 60 transmissores já em operação comercial 
na Coréia do Sul. Atualmente, a empresa está 
apoiando vários clientes na América do Norte 
e na Coréia. Durante o leilão de reordenamen-
to do espectro nos Estados Unidos, a Rohde & 
Schwarz forneceu centenas de transmissores 
prontos para ATSC 3.0.

O executivo afirma que “os transmissores Roh-
de & Schwarz são totalmente compatíveis com 
os principais recursos do ATSC 3.0, incluindo 
vários PLP (Camadas Físicas/physical layer pipes), 
vários sub-frames e recursos de redes de fre- 
quência única (SFN- Single Frequency Networks), 
para uma ótima utilização do espectro. Além 
disso, suporta ATSC 3.0 multiplexing por divisão 
de camadas (LDM- layered division multiplexing), 
ajudando as operadoras de rede a maximizar a 
cobertura em diferentes cenários de recepção, 
incluindo recepção fixa e móvel”. n

THU9 é um transmissor resfriado a líquido que 
fornece saída até 50 kW para padrões digitais na 
operação Doherty, e até 58 kW para analógicos©
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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

n

n

https://grassvalley.com/
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Harmonic lança soluções que simplificam a transmissão ao vivo

Para lidar com o recente surto 
e apoiar as empresas de radio-
difusão e provedores de servi-
ços durante a crise provocada 
pelo COVID-19, a Harmonic 
anunciou que fornecerá gra-
tuitamente a sua tecnologia 
EyeQ de codificação sensível 
ao conteúdo (CAE) nos pró-
ximos 90 dias para ajudar a 
aliviar as atuais restrições de 
rede. A tecnologia “aproveita 
a inteligência artificial (IA) para 
reduzir o congestionamento 
de streaming nas redes de ban-
da larga em até 50% sem afetar 
a qualidade. Ele serve como 
uma ferramenta eficaz para 
combater o aumento de trafe-
go, como resolução e reduções 
na taxa de bits. O EyeQ CAE está disponível em todos os 
processadores de mídia Harmonic, através de uma licen-
ça de software e na plataforma VOS 360 Live Streaming 
Platform”.

Esta plataforma, afirma a empresa, “simplificou a trans-
missão ao vivo aproveitando a flexibilidade das infraes-
truturas de nuvem para atender aos requisitos exigentes 
e complexos da transmissão ao vivo”. A solução é total-
mente gerenciada em uma nuvem neutra, que é execu-

tada em várias plataformas de nuvem pública para, as-
sim, “lidar com eficiência em todos os estágios da cadeia 
de processamento e entrega de mídia, com redundância 
geográfica para garantir o mais alto nível de confiabili-
dade do serviço”, finaliza o comunicado da empresa.

Novo gerente de vendas
A companhia de tecnologia norte-americana anun-

ciou que designou Eliésio Silva Júnior como seu Gerente 
de Vendas Brasil para as soluções de Vídeo da Harmonic, 
como parte da sua estratégia em vendas de soluções de 
vídeo para multitelas. Em entrevista à Revista da SET, 
Eliésio Silva Júnior afirmou estar muito feliz em encarar 
este novo desafio: “eu me concentrarei em reposicionar 
a empresa no mercado, impulsionar as vendas diretas 
através de parceiros, e viabilizar o melhor suporte de pré 
e pós-vendas no Brasil. Hoje a Harmonic possui um am-
plo portfólio para ajudar seus clientes a crescerem seus 
negócios em soluções on premisse, software e cloud, 
inovando na modalidade SaaS”.

Eliésio conta com mais de 26 anos de experiência no 
mercado audiovisual brasileiro, com desempenho em 
vendas, projetos, sistemas de TV e operações. O início 
da sua carreira se deu na Record, onde desempenhou a 
função de Técnico de Sistemas de TV por um ano (1993). 
No ano seguinte, foi para a Globosat, onde trabalhou por 
17 anos como Supervisor de Sistemas de TV. Em 2010, 
mudou de rumo para ser, durante mais de 7 anos, Geren-
te de Vendas da Tektronix. Antes de assumir o seu novo 
cargo na Harmonic, o executivo desempenhou o cargo 
de Gerente de Vendas da Seal por mais dois anos. n
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Eliésio Silva Júnior Gerente de Vendas Brasil para soluções 
de Vídeo da Harmonic
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ARRI apresenta soluções para produção remota

A empresa alemã anunciou a disponibilidade no mer-
cado dos módulos de rádio ERM-2400 LCS da FoMa  
Systems, que são vendidos pela ARRI como um conjunto 
de dois com vários cabos adaptadores, permitem cone-
xão LCS, LBUS ou EXT, mas sem fio. O conjunto pode ser 
usado para conectar unidades manuais ARRI e cmotion a 
câmeras e controladores de motor com um alcance sem 
fio de cerca de 1.000 metros. 

ARRI afirma que isso “será extremamente útil para os ci-
neastas em situações em que é necessária uma conexão 
de rádio estável a longa distância, como cenas de ação 
envolvendo veículo”, já que “é compatível com o equi-
pamento que fornece interfaces LCS, LBUS e EXT. Ele 
é vendido como um conjunto já emparelhado de dois 
módulos de rádio. Uma vez conectados ao handset e ao 
dispositivo da câmera, eles ligam automaticamente e se 
conectam sem fio. Os módulos podem ser usados   como 
transmissores ou receptores. Os pares pré-configurados 
podem ser identificados por um código numérico cor-
respondente na parte traseira de cada dispositivo”.

Estabilizador de câmera SRH-360
Ainda foi apresentado o Stabilized Remote Head  

SRH-360. Como seu antecessor, o SRH-3, o novo dispo-
sitivo é um cabeçote remoto totalmente estabilizado 
de três eixos que permite câmeras de tamanho normal 
pesando até 30 kg.

Segundo a empresa, “a grande melhoria é a funcionali-
dade do eixo panorâmico. Um novo anel deslizante per-
mite rotação ilimitada da cabeça em seu eixo de rotação, 
que é um recurso que foi solicitado por muitos clientes. 
Ao mesmo tempo, o torque do motor panorâmico foi 

aumentado em 50%, permitindo compensar as podero-
sas forças centrífugas ao gravar movimentos de câmera 
de alta velocidade. Isso torna o SRH-360 ainda mais fle-
xível para ambientes dinâmicos como ação, acrobacias, 
trabalho em veículos, esportes e apresentações de mú-
sica ao vivo”. n
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por Mauricio Belonio

A
o arquitetar suas aplicações usando as mais 
recentes tecnologias em nuvem os players do 
mercado fornecem soluções que podem ser 
hospedadas na nuvem, no local (On Prem) ou 

de modo híbrido de acordo com os requisitos específi-
cos do usuário. Isso tem a vantagem de tornar a expe- 
riência do usuário mais consistente, independentemente 
da hospedagem, e uma mudança para a nuvem não exige 
um produto totalmente novo ou, pior ainda, um produto 
herdado que foi “empacotado”, resultando em funciona-
lidade comprometida, custos adicionais e incapacidade 
de utilizar algumas das principais vantagens da nuvem.
Com grande experiência anterior em automação, a  

Coralbay está criando uma geração de produtos proje-
tados especificamente para trabalhar em ambientes na-
tivos em nuvem, mas com a capacidade de também se-
rem hospedados localmente, com ênfase em segurança, 
elasticidade, redundância e facilidade de implantação. 
 
Arquitetura do Software
A virtualização de um sistema em tempo real é uma 

“adaptação” para que um programa ou aplicação rode 
na nuvem. Isso é bem diferente de um sistema nativo 
para nuvem, que é “desenvolvido” para este ambiente e 
pode realmente aproveitar de todos os recursos dispo-
nibilizados pelo Host (provedor da Nuvem). Sendo as-
sim, muitos dos desenvolvedores do mercado, com sis-
temas originalmente projetados como playout clássico 
em tempo real, afirmam ter soluções em nuvem quando 

tudo o que realmente fazem é executar o software exis-
tente de modo virtualizado. Embora, em teoria, seu sof-
tware possa ser executado, se não tiver sido projetado 
desde o início para operar em um ambiente que garanta 
a disponibilidade de recursos o tempo todo, passa-se a 
não ser eficiente operar esses sistemas na nuvem. Tam-
bém deve ser observado que os provedores de serviços 
em nuvem, cobram pela quantidade de recursos consu-
midos. Os sistemas legados de tempo real projetados 
para rodar em localmente raramente eram otimizados 
para minimizar o uso de recursos; portanto, se elevados 
a um ambiente em nuvem, os custos em tempo de exe-
cução podem ser extremamente altos.

Serviços na nuvem 
em época de pandemia
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Empresas avançam 
em projetos visando 
hospedar soluções 
customizadas na  
nuvem que variam 
de um usuário  
para outro. Neste  
artigo é analisada  
a solução  
nativa em nuvem  
Coralplay

Arquitetura de software nativo para nuvem da Coralbay



O software é implantado usando contêineres e or-
questração padrão. Pode ser hospedado em bare me-
tal (COTS), máquinas virtuais ou em nuvens públicas 
como AWS, Google Cloud ou Microsoft Azure. O sistema 
utiliza software de monitoramento e registro padrão do 
setor, permitindo facilmente integração na infraestru-
tura de TI de modo mais amplo de uma implantação. 
A camada de aplicação permite reprodução, gerencia-
mento de midia e fluxos de trabalho, dentre outras 
funcionalidades. Esta camada abrange o coralPlay, 
software de playout, uma API que permite a terceiros 
fazer interface com o sistema, monitorar e controlar 
remotamente as listas de reprodução e o banco de da-
dos de mídia. Essa é a mesma API que os clientes Web 
usam, o software é controlado inteiramente através de 
um navegador web.

O que é o coralPlay?
É parte de nova geração de software de playout que 

foi projetada desde o início para funcionar nativamen-
te na nuvem, mas que também pode ser executada em 
Servidores Padrão (COTS) padrão, caso o cliente prefi-
ra hospedar o sistema em suas instalações. O software 
fornece uma interface de controle de automação, bem 
como um pipeline, entregando vídeo e áudio em uma 
variedade de formatos de saída.
O sistema pode escalar de um a centenas de canais. 

Os canais podem ser iniciados em segundos e também 
serem descomissionados facilmente após o uso, tudo 
em software, sem a necessidade de religação complexa 
ou até mesmo a desativação do sistema para reali-
zar atualizações. O sistema é capaz de suportar vários 
formatos e taxas, permitindo que o mesmo sistema 
controle canais para as regiões NTSC e PAL ao mesmo 
tempo. 

A programação de canais (playlists) é mantida em 
um banco de dados, e gerenciada por agendadores 
que monitoram e controlam a reprodução e gerenciam 
quaisquer alterações nas listas feitas pelo usuário ou 
por meio de um aplicativo de terceiros usando a API. 
À medida que as listas de reprodução são executadas, 
os serviços do canal entregam eventos para os pipe-
lines de vídeo / áudio que reproduzem a mídia e lidam 
com eventos secundários, como gráficos, legendagem e 
assim por diante. A saída do canal pode ser fluxos de 
transporte IP, vídeo NDI, HLS, 2110 ou SDI.
As listas de reprodução são importadas manualmente 

por um operador ou podem ser carregadas automatica-
mente pelo software. São suportadas interfaces de trá-
fego dinâmicas e permitidas alterações de última hora 
nas listas de reprodução no ar.
Quando as listas são carregadas, o sistema procura 

automaticamente a mídia que corresponde aos IDs nas 
listas de reprodução. A mídia pode ser armazenada lo-
calmente ou em um armazenamento mais profundo, 
na nuvem como o Amazon S3 ou em um arquivo den-
tro de uma instalação. Usando o mecanismo de fluxo 
de trabalho, o sistema recupera automaticamente o 
conteúdo que não está no armazenamento local, mas 
está em seus locais de armazenamento mais distantes.  
As recuperações de mídia são gerenciadas central-
mente e priorizadas com maior antecedência no ar em  
todos os canais, para garantir que o que é priorida-
de seja movimentado primeiro. Se a mídia não puder 
ser encontrada em nenhum local de armazenamento,  
o operador será alertado destacando a mídia ausente 
em vermelho e fornecendo relatórios de mídia ausen-
tes.
A lista de reprodução possui funções de edição pa-

drão, como recortar, copiar, colar e arrastar e soltar,  
para permitir que  
os operadores façam 
alterações na lista 
de reprodução. Tam-
bém é possível que 
o operador pesquise 
conteúdo no banco 
de dados e arraste e 
solte itens nas listas 
de reprodução no ar. 
Após a reprodução, 
os logs de execução 
são gerados e estes 
são fornecidos ao trá-
fego. Esses logs re-
gistram o histórico do 
que foi reproduzido  
(As Run). Logs de en-
genharia também são 
produzidos.
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O design do software 
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Pipeline
O software reproduz arquivos de mídia nos forma-

tos XDCAM, AVC Intra, IMX, MPEG-2 e MPEG-4 e su-
porta uma variedade de wrappers, como MXF, MOV e 
GXF. Resoluções SD, HD e 4K são suportadas. Existe 
um gerador gráfico interno, um keyer, um switcher, 
DVE, um scaler (up/down converter) e um insersor 
de legendas. Os formatos de saída incluem fluxos 
de transporte DVB MPEG-2 ou H264 com áudio Dol-
by D e E ou AAC. Também podemos fornecer o NDI 
para monitoramento de baixa latência e saídas HLS.  
O H265 está sendo desenvolvido. Opcionalmente, com 
o uso de uma placa de vídeo, o vídeo SDI pode ser pro-
duzido. As entradas podem ser um fluxo de transporte 
MPEG-2, H264, SDI ou 2110.

A escolha dos usuários
A filosofia é oferecer o máximo de op-

ções possíveis já que reconhecemos que 
muitas emissoras se comprometeram com 
certos fluxos de trabalho de fabricantes na 
produção de gráficos e legendas e, portan-
to, há a abertura para conectar módulos 
de terceiros, conforme necessário. Neste 
momento, há interface com os pipelines 
do Elemental Live, bem como com os grá-
ficos singular.live, e a distribuição de víde-
os do Zixi. Pretende-se criar um portfólio 
de drivers e interfaces para aplicativos de 
terceiros para aumentar a oferta e assim 
fornecer soluções “best of breed” inteira-
mente em software.

Reconhecidamente muitos clientes se compromete-
ram com dispositivos de terceiros e precisam de seu 
sistema de automação para utilizá-los. O coralPlay  
foi projetado para usar dispositivos de terceiros,  
como roteadores, servidores de vídeo, dispositivos 
gráficos e assim por diante, prolongando assim a vida 
útil desses produtos. Quando o usuário estiver pronto 
para mudar à nuvem, a transição é muito mais sim-
ples, pois a interface do usuário e fluxos de trabalho 
é mantida.

Segurança e Interface do usuário
A plataforma reconhece a importância da segurança ao 

ser executada em nuvens públicas. O acesso ao sistema e  
ao conteúdo é estritamente controlado pelo uso de se-
nhas e métodos de autenticação.
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Layout de funcionamento do coralPlay



www.arri.com

PARABÉNS!

Roger Deakins, CBE, ASC, BSC pelos seus prêmios do Oscar, BAFTA, 

ASC e BSC, além dos  prêmios internacionais conquistados pelo 

tecnicamente audacioso “1917”.

https://arri.com/
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O sistema possui uma interface gráfica amigável e é 
controlado por um navegador da web padrão como o 
Google Chrome. Existem todos os recursos usuais do 
tipo janelas, como arrastar e soltar, recortar copiar e 
colar, porque foi projetado para facilitar o controle de 
grande número de canais para os operadores. Isso é 
conseguido com visualizações multicanais, como a cap-
tura de tela abaixo e o uso de linhas do tempo multi-
canais.
 Se um operador deseja visualizar os detalhes de uma 

lista de reprodução, ele precisa apenas clicar em uma 
das caixas de resumo do canal e uma exibição clássica 
da lista de reprodução será exibida.
Os pipelines também podem ser monitorados, confor-

me a captura de tela abaixo:

Monitoração por exceção
Para facilitar o gerenciamento de um grande número 

de canais, foi desenvolvida uma exibição tipo “moni-
tor por exceção”, que pode ser configurada para exibir 
apenas os erros ou condições que os usuários consi-
deram importantes (usando filtros). Dessa forma, já 
não é preciso monitorar um grande número de canais 
usando visualizações convencionais de playlists (nas 
quais há uma grande quantidade de informações, prin-
cipalmente para confirmar que tudo está correto), o 
usuário recebe apenas as que requerem sua atenção.  
Uma urgência pode ser um erro no dispositivo ou  
um item de mídia ausente nas próximas quatro horas. 
Um aviso pode ser um gerado por um item de mídia au-
sente ou um problema de validação do banco de dados 
que precisa ser resolvido. Todos os critérios de alarmes 
são configuráveis pelo usuário.
Assim, e em uma indústria cada vez mais concorren-

cial, a monitoração por exceção é um item mandatório 
nas operações multicanal, principalmente considerando 
grandes quantidades de canais, por exemplo, nos servi-
ços Over-The-Top (OTT), já que visualmente melhora o 
tempo de reação dos operadores, tira a complexidade e 

a tensão de uma operação multicanal, e permi-
te otimizar os recursos para executar, simulta-
neamente,  mais tarefas. 

Redundância
Uma das vantagens que a nuvem oferece é 

a redundância. No caso de uma falha, é pos-
sível ativar novas instâncias para substituir 
uma possivelmente com falha; no entanto, isso 
pode não ser rápido o suficiente para algumas 
emissoras. O coralPlay oferece redundância  
1 + 1 reproduzindo opcionalmente dois ou mais 
pipelines em paralelo, sincronizados ou com di-
ferença de tempo (Time Delay). Também é pos-
sível replicar os bancos de dados e executar um 
sistema principal e um sistema de backup, com 
todos os dados sincronizados entre os dois.  

No caso de uma falha, é possível mudar do principal 
para o backup imediatamente.
Ainda, usando a orquestração, todos os módulos  

em execução (micro-serviços) são monitorados e,  
no caso de uma falha, podem ser reiniciados auto- 
maticamente. Além disso, quaisquer erros são apre-
sentados na interface do usuário e o usuário pode ser 
alertado. n

Mauricio Belonio é graduado em 
Engenharia Eletrônica e Pós-Gra-
duado em Telecomunicações pela 
Universidade São Judas Tadeu. 
Atua há 23 anos no mercado de 
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do como Engenheiro de Projetos, 

Gerente de Engenharia e Diretor Técnico. Hoje é Sócio 
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E
ra uma vez um robô que se chamava ROXP4.  
Ao se perceber abandonado e substituído por 
tecnologias mais aprimoradas, passou a refletir 
sobre a sua condição no planeta e a se questio-

nar sobre o futuro, a partir da descoberta de um livro 
que conta histórias das grandes revoluções industriais. 
Qual seria o limite de tudo? Até aonde o homem poderia 
chegar? E o seu canto, as suas dores e esperanças vi-
raram um samba-enredo de carnaval, que o leitor pode 
ouvir e assistir aqui:

E se esse livro fosse “Automação & Sociedade: Quarta 
Revolução Industrial, um olhar para o Brasil”? Publi-
cado em 2018, com a participação de especialistas em 
tecnologia, o livro serviu para iniciar uma campanha 
de conhecimento e popularização das ferramentas da 
Revolução 4.0 (também chamada de Indústria 4.0); e 
virou enredo de carnaval. A Escola de Samba Sociedade 
Rosas de Ouro, uma das mais tradicionais de São Paulo, 
acolheu a Revolução 4.0. Por meio de sua presidenta, 
Angelina Basílio, e do seu vice-presidente, Osmar Costa, 
a Escola assumiu os riscos de abraçar um tema não 
tradicional; então, uma nova história começou. E junto 
dela, um processo inovador e criativo no meio do maior 
espetáculo popular do mundo.  
Foi assim que a comunidade da Escola e o público do 

carnaval 2020 de São Paulo, no sambódromo do Anhem-
bi e pela televisão, puderam vivenciar um espetáculo 
que envolveu cultura popular, dança, alegorias, alegria, 
ciência, arte e tecnologia, por meio do enredo “Tempos 
Modernos”, criado pelo carnavalesco André Machado, 
e baseado em quatro pilares: educação, comunicação, 
produtividade e saúde. A Escola contou a história das 
quatro grandes revoluções industriais: a mecanização 

Tempos Modernos: um 
encontro revolucionário 
entre academia, mercado e 
a comunidade Rosas de Ouro
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Professores contam em primeira 
pessoa como a tecnologia 
audiovisual ajudou a construir 
o Carnaval 4.0 no Sambódromo 
do Anhembi, em que 
se conjugaram as experiências 
tecnológicas e artísticas, 
de quatro universidades  
e trinta e quatro empresas

Tempos Modernos, samba-enredo da Rosas de Ouro, 2020
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movida pelo vapor; a distribuição do trabalho, produção 
em massa e eletricidade; a automatização industrial e 
da internet; e a Revolução 4.0, baseada em um con-
junto de tecnologias disruptivas, que promove o en-
contro dos campos físico, digital e biológico, à medida 
que integra Inteligência Artificial, Robótica Colaborativa, 
Internet das Coisas (IoT), Big Data, Realidade Virtual 
(VR), Realidade Aumentada (RA) e Biotecnologia. São as 
descobertas deste ciclo que permitem, por exemplo, a 
uma pessoa quadriplégica andar ou a alguém mover um 
braço mecânico com a força do pensamento.
As experiências tecnológicas e artísticas, durante o 

desfile, aconteceram graças a um encontro inédito que 
uniu quatro universidades — Universidade de São Paulo 
(USP), Centro Universitário FEI, Instituto MAUÁ de Tecno-
logia e Universidade Federal do ABC — e trinta e quatro 
empresas1, em torno de um mesmo objetivo: revolucio-
nar o carnaval brasileiro. O projeto recebeu o nome de 
Carnaval 4.0 e foi liderado pelo Élcio Brito, engenheiro 
e um dos organizadores do livro “Automação & Socie-
dade”. Para Brito, o projeto permitiu a realização de 
experiências inéditas e deixou legados ao carnaval, aos 
participantes e à sociedade brasileira: “Depois de mais 
de 100 mil horas de trabalho, chegamos ao final do 
projeto. Graças à coragem, genialidade e cultura de tra-
balho em equipe da Rosas de Ouro conseguimos gran-
des conquistas. Os acadêmicos tiveram a oportunidade 
de compartilhar com a sociedade suas inquietudes com 
relação ao Brasil na Revolução 4.0. As universidades es-
tabeleceram uma parceria para execução de um projeto 
complexo e longo, lançando as bases para trabalhos fu-
turos de diferentes naturezas. Para todos os membros, 
um grande aprendizado sobre a beleza e importância 
das escolas de samba para a cultura nacional.”
Segundo Osmar Costa, o contato entre a Rosas de 

Ouro e a academia ajudou a comunidade a entender 
sobre como será o futuro e, ao mesmo tempo, levou 
as suas experiências carnavalescas para uma outra di-
mensão, o espaço digital: “A Escola de samba é uma 
manifestação  cultural, as coisas são feitas à mão, e a 
gente tem pouco conhecimento para ampliar essa leitura 
para um segundo mundo. Por isso, foi fundamental a 
presença dos estudiosos em nosso dia a dia”. Porém, 
Costa, entende que a maior riqueza da experiência foi 
o compartilhamento de saberes e a disponibilidade dos 
envolvidos em conhecer e ocupar o universo do outro:  
“O mais importante de tudo é que eles conseguiram en-
trar em nosso mundo, e houve uma troca de experiência. 
E, da nossa parte, poder colocar na razão um pouco de 
emoção. Fico feliz em ter chegado na universidade, com 

o nosso enredo, e a universidade ter chegado em nossa 
quadra, em nosso terreiro de samba. Foi uma convivência 
muito bacana, que espero que não termine. Quero muito 
que possamos ir para 2021 de mãos dadas”.
As reflexões deixadas por Gisele Frederico2, doutoranda 

da USP, também vão nesse sentido, de que essa foi uma 
oportunidade ímpar para se entender a dinâmica de uma 
Escola de samba. Além disso, Gisele comentou que as tro-
cas que realizou com pessoas de áreas do conhecimento 
tão diversas foi o que ficou de mais valioso para a sua 
vida profissional. “Costurar essas demandas foi a parte 
mais desafiadora e mais interessante. Acho que arte e 
cultura, ciência e tecnologia são dois lados da mesma mo-
eda, sem a qual nenhuma sociedade pode atingir a sua 
completude. Esse projeto mostrou que tudo é necessário, 
e o diálogo entre essas áreas também”, analisou. 

Sobre as tecnologias empregadas durante o desfile
Os pesquisadores projetaram uma Avenida digital no 

Sambódromo que atuou como uma camada virtual so-
breposta à camada física e real do carnaval da Escola de 
samba, o que permitiu à Escola criar um enredo nessas 
duas dimensões, apresentando experiências tecnológi-
cas inovadoras, como robótica, código de barras, chips 
com RFID, impressão 3D, realidade virtual, realidade au-
mentada e vídeo em 360º/VR/3D. Durante o desfile, uma 
das portas de entrada a este universo transmidiático foi 
o aplicativo Carnaval 4.0, que permitiu ao público vi-
ver uma experiência virtual ancorada ao mundo real da 
Escola. As experiências digitais integraram-se aos ele-
mentos físicos, tais como fantasias e carros alegóricos, 
adicionando narrativas complementares, caracterizando-
se a um desfile transmídia, de modo que conteúdos pu-
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1  Dentre as empresas participantes podemos citar: IPT, Nokia, Dassault, 
DASA, GSC, DHL, PTC, ABB, UR, Staubli, GrupoTT, Contric, Eplan, 
Ladder, Infosphera,  Quantum4,  GRV Software, Sacrini Design, CCRR, 
Impinj, Jandig.ARte, Inclusiva, Imago, ONG Mão3D, VDI, ITS, SPI, 
People+Strategy, EloGroup, CNC, ATTO, UMANTECH e N&DC, GS1 
Brasil e Mercedes-Benz.

2  Gisele Frederico é doutoranda do Programa de Pós-Graduação Meios 
e Processos Audiovisuais, da Escola de Comunicações e Artes da USP, e 
foi foi diretora de produção no projeto Carnaval 4.0. 

Se quiser  assistir a passista 4.0 na Avenida clique abaixo 
https://youtu.be/376uCInpG00
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deram ser acessados e adaptados a diferentes dispositi-
vos e linguagens midiáticas. A maioria das experiências 
ainda pode ser acompanhada por meio do aplicativo 
Carnaval 4.0, (Veja QRCode abaixo).

O Laboratório de Arte, Mídia e Tecnologias Digitais 
(LabArteMídia), da USP, liderado pelo Prof. Dr. Almir  
Almas3, focou em dois dispositivos importantes para a 
revolução 4.0, o celular e suas conexões, para a RA; e 
os óculos VR, para o documentário em vídeo 360 graus. 
Para realizar as experiências, contou com apoio institu-
cional do reitor da USP, Prof. Dr. Vahan Agopyan, o diretor 
da Escola de Comunicações e Artes (ECA), Prof. Dr. Eduardo 
Monteiro4; além de um grupo formado por 61 pessoas, 
composto por professores, servidores técnico-adminis-
trativos, artistas, programadores e estudantes de gradu-
ação, mestrado, doutorado e pós-doutorado.

Passista 4.0
A partir de dois pontos de ancoragem no terceiro carro 

alegórico, o público do Sambódromo do Anhembi e o 
público da transmissão pela televisão puderam experi-
mentar realidade aumentada em forma de GIFs animados 
e vídeo-performances. A experiência recebeu o nome de 
Passista 4.0, e foi desenvolvida pelo grupo de pesquisa 
LabArteMídia, junto ao parceiro tecnológico Jandig.ARte, 
uma comunidade open source, criada por VJ Pixel e me-
meLab. A personagem foi representada pela coreógrafa 
e líder das passistas da Rosas de Ouro, Rosana Garcia, 
que, enquanto sambava, fazia alusão às revoluções das 

tecnologias de comunicação e informação, por meio de 
gestos a eles relacionados. As captações das imagens 
da Passista 4.0 ocorreram nos estúdios do CTR-ECA/USP. 
Para isso, Rosana Garcia utilizou a mesma fantasia dos 
destaques do carro 3, que foi intitulado: The Jetsons, e 
que tratava da relação com revoluções tecnológicas. 
As soluções para a experiência vieram de pesquisas 

realizadas com membros da comunidade da Rosas de 
Ouro e do enredo de André Machado. Dois marcadores 
de realidade aumentada (RA), de 2,8m x 2,8m, foram 
integrados à alegoria física, à direita e à esquerda do 
carro alegórico. Ao aparecer virtualmente, em realidade 
aumentada, tem-se a ilusão de que a passista está ali 
presente, junto às pessoas “reais”. O vice-presidente 
da Escola, Osmar Costa, afirmou que para a experiên-
cia, “isso foi fundamental para que a passista pudesse 
ganhar vida virtual. Além disso, uma pessoa da nossa 
comunidade saiu do estado físico e foi para esta forma 
digital, para dentro de aparelhos celulares”.
Os desenhos escolhidos para constarem nos “marca-

dores de realidade aumentada” foram uma releitura de 
robôs mulheres – que aparecem em ficção científica e 
no mundo real – e  na representação de mulheres como 
protagonistas da Revolução 4.0. Uma delas é a persona-
gem Maria, do filme Metropolis, do cineasta Fritz Lang, 
de 1927, referendado por André Machado nesse carro; 
e a outra é Sophia, uma Inteligência Artificial (IA), do 
mundo real, a primeira robô a ter cidadania. 
Como parte de um projeto de inclusão sociodigital, reali-

zado em parceria com a empresa Inclusiva Solutions, qua-
tro marcadores de RA, em forma de adesivos autocolan-
tes, foram distribuídos, por estudantes da USP e da Fatec/
Barueri, ao público, enquanto este entrava no sambódro-
mo, para que pudesse ter contato com a tecnologia e se 
preparasse para acessar a experiência durante o desfile. 
O leitor deste artigo poderá viver esta experiência ago-

ra. Para isso, vá ao endereço: e.usp.br/rosas, autorize a 
câmera e aponte o seu celular para as imagens abaixo, 
visualizando as bordas completamente.

 

QRCode - Android                                QRCode - iPhone

3  O LabArteMídia está vinculado ao Departamento de Cinema, Rádio 
e Televisão e ao Programa de Pós-Graduação Meios e Processos 
Audiovisuais da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São 
Paulo. É liderado pelo Prof. Dr. Almir Almas, coautor deste artigo, que foi 
diretor geral e produtor executivo do projeto Carnaval 4.0 - Convênio USP/
Rosas, em parceria com Deisy Feitosa, que é também coautora deste artigo.

4  O LabArteMídia recebeu também apoio institucional da Escola Politécnica 
(Marcos Barretos) e da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH), 
da FEA e do PGEHA (Jane Marques), da Superintendência de Comunicação 
Social (SCS/USP), da FATEC, de Barueri; apoio financeiro das Pró-Reitorias 
de Pesquisa e de Cultura e Extensão da USP, da Diretoria da Escola de 
Comunicações e Artes, da Pró-Reitoria de Graduação da USP, através do 
projeto Bolsas PUB; do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão e da 
Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia (FDTE); 
e apoio tecnológico do Projeto Jandig.ARte, comunidade Open Source 
de arte em realidade aumentada, da Superintendência de Tecnologia da 
Informação (STI/USP), da Imago, solução em vídeo 360, e da Inclusiva, 
solução em inclusão sociodigital.

As imagens 
recriam as 
robôs Maria 
e Sophia, e 
o desenho  
Drawing 
Hands de 
M.C. Escher 
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Carnaval sustentável
O projeto foi desenvolvido para garantir o reaproveita-

mento de materiais, alegorias, adereços e fantasias, para 
anos posteriores. Como solução de rastreabilidade, chips 
se comunicavam com sistema de automação por radiofre-
quência e códigos QR para identificação das fantasias da 
Escola, garantindo, assim, a devolução das peças ao final 
do desfile. O coeficiente de carbono das fantasias tam-
bém foi medido, para que a Escola pudesse refletir sobre 
formas de como diminuir a poluição no processo de pro-
dução dos seus desfiles. As soluções foram desenvolvidas 
pela GS1 Brasil e Instituto Mauá de Tecnologia. Além disso, 
para garantir sustentabilidade e reduzir erros, retrabalho e 
gastos, o carro abre-alas foi impresso em 3D antes da fa-
bricação, pelo Centro Universitário FEI e Dassault Systems.

Conectando emoções 
Durante o desfile, foram distribuídas 250 pulseiras 

para o monitoramento de dados, via smartbands, do 
nível de “emoção” da Rosas de Ouro. O público po-
dia acompanhar informações dos batimentos cardíacos 
de membros de destaque da Escola, como a rainha de 
bateria e a porta-bandeira. Mediu-se também o desem-
penho atlético do primeiro casal de mestre-sala e por-
ta-bandeira, para que fosse comparado a de um espor-
tista de alto rendimento. A experiência ficou a cargo do 
Instituto Mauá de Tecnologia e Nokia. Veja no link:

https://www.youtube.com/watch?v=lpR_vgNkgCs

Dashboard Produtividade
Os 2.300 componentes da Escola foram rastreados por 

meio de etiquetas EPC/RFID, enquanto desfilavam. Eles 
carregavam um chip, em suas fantasias, com antenas de 
captação de sinal por radiofrequência (RF) cujas etiquetas 
eram lidas por antenas distribuídas na Avenida. É a mes-
ma tecnologia utilizada por tags de pagamento automáti-
co, e códigos de barra no varejo. As antenas de captação 
de sinal por radiofrequência recebiam informações de mo-
nitoramento de horário de entrada, tempo de desfile em 
cada setor e evolução, para auxiliar os dirigentes a organi-
zarem o desempenho da Escola na Avenida, seguindo as 
exigências da Liga Independente das Escolas de Samba 
de São Paulo, e garantindo o cumprimento do tempo-limi-
te total, que varia entre 55 e 65 minutos. As informações 
ficaram disponíveis em um dashboard de engenharia que, 
com os dados que reportava, permitia correções em tem-
po real. A experiência foi desenvolvida pela GS1 — Brasil 
em parceria com o Instituto Mauá de Tecnologia.

ROXP4
Através do aplicativo Carnaval 4.0, era possível intera-

gir com o robô ROXP4, disponível em realidade aumen-
tada (RA). Os usuários podiam gravar vídeos ou fazer 
fotos sambando junto ao ROXP4, e compartilhá-las em 
suas redes sociais. No aplicativo, além de sambar, o 
robô  realizava performances conectadas com as revolu-
ções industriais. n

...Continuará

Deisy Fernanda Feitosa, é jorna-
lista, professora do curso de Au-
diovisual do Centro Universitário 
Senac Santo Amaro, cocoordena-
dora do Observatório Brasileiro de 
Televisão Digital e Convergência 
Tecnológica – CTR/ECA/USP e pós-

doutoranda do Programa de Pós-Graduação Humanida-
des, Direitos e Outras Legitimidades – Núcleo Diversitas 
(FFLCH-USP).
Contato: deisyfernanda@gmail.com

Almir Almas é professor Associado, 
Chefe do Departamento de Cinema, 
Rádio e Televisão, Pesquisador e 
Professor do Programa de Pós-Gra-
duação em Meios e Processos Audio-
visuais, da Escola de Comunicações 
e Artes, da Universidade de São Pau-

lo. Coordenador Geral do Grupo de Pesquisa LabArteMí-
dia – Laboratório de Arte, Mídia e Tecnologias Digitais e 
Co-Coordenador do Obted – Observatório Brasileiro de 
Televisão Digital e Convergência Tecnológica. 
Contato: alalmas@gmail.com

Angelina Basílio, 
presidenta da 

Rosas de Ouro, 
interage 

com ROXP4
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Abstract
The codec landscape has rapidly 

accelerated, especially with the recent 
announcement by Apple to fully support 
High-Efficiency Video Coding (HEVC) 
and join the Alliance for Open Media 
(AOM) consortium. At the 2018 National 
Association of Broadcasters (NAB) 
Show, the AOM froze its specification 
of the AV1 codec. In addition, the 
Joint Video Exploration Team (JVET), 
a collaborative initiative between the 
Motion Picture Experts Group (MPEG) and 
International Telecommunication Union 
— Telecommunication (ITU-T), is making 
progress with the development of the 
next generation of MPEG compression, 
which will address future applications 
such as 8K and virtual reality (VR) 
six degrees of freedom (6DoF). This paper provides a 
thorough comparison of different codec technologies, 
including Advanced Video Coding (AVC), HEVC, AV1, and 
Versatile Video Coding (VVC). The total cost of ownership 
(TCO) and compression efficiency of each codec will be 
evaluated based on objective testing methods [i.e., peak 
signal-to-noise ratio (PSNR) and Video Multimethod 
Assessment Fusion (VMAF)] and subjective testing. Based 
on the factual data presented, readers will be able to 
make a better decision about which codec to use.

Keywords 
Advanced Video Coding (AVC), Alliance for Open Media 

(AOM), AV1, High-Efficiency Video Coding (HEVC), Motion 
Picture Experts Group (MPEG), objective video quality 
metrics, Versatile Video Coding (VVC), video codec 
compression efficiency

Introduction

Next-generation video codecs will become an essen- 
tial tool to optimize the performance and cost of 
content delivery. In this context, the current battle 

between standards [i.e., typically Motion 
Picture Experts Group (MPEG)] and open-
source initiatives [i.e., Alliance for Open 
Media (AOM)] has created numerous 
debates and expectations inside the 
video industry. This has prompted 
b<>com and Harmonic to join their efforts 
and make an objective comparison 
between the different codecs, including 
those already in place and those coming 
in the near future. The goal was to 
measure their compression performance 
and complexity, which are important 
factors to consider during the codec 
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Abstract
The codec landscape has rapidly 
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announcement by Apple to fully support 
High-Efficiency Video Coding (HEVC) 
and join the Alliance for Open Media 
(AOM) consortium. At the 2018 National 
Association of Broadcasters (NAB) 
Show, the AOM froze its specification 
of the AV1 codec. In addition, the 
Joint Video Exploration Team (JVET), 
a collaborative initiative between the 
Motion Picture Experts Group (MPEG) and 
International Telecommunication Union 
— Telecommunication (ITU-T), is making 
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next generation of MPEG compression, 
which will address future applications 
such as 8K and virtual reality (VR) 
six degrees of freedom (6DoF). This paper provides a 
thorough comparison of different codec technologies, 
including Advanced Video Coding (AVC), HEVC, AV1, and 
Versatile Video Coding (VVC). The total cost of ownership 
(TCO) and compression efficiency of each codec will be 
evaluated based on objective testing methods [i.e., peak 
signal-to-noise ratio (PSNR) and Video Multimethod 
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player, it was logical to select this codec in the comparison 
pool. AVC was standardized in May 2003 by International 
Telecommunication Union — Telecommunication (ITU-T) 
and International Organization for Standardization 
(ISO)/MPEG with the goal of reducing the bitrate of its 
predecessor, MPEG-2, by a factor of two for the same 
video quality. For the purpose of this comparison with 
other codecs, the AVC reference model, also called joint 
test model (JM), and which has a complete and publicly 
available implementation,1 has been tested.

n HEVC (H.265) is the natural successor of AVC, with 
the same objective of halving the bitrate at the same 
subjective quality. It was standardized in April 2013 
by the joint expert group from ITU-T and MPEG/ISO. 
Unlike MPEG-2 and AVC, for which patent licenses are 
administered by a single organization (MPEG-LA), HEVC 
is represented by three patent pools (MPEG-LA, HEVC 
Advance, and Velos) and a few individual patent holders, 
with different licensing terms. This situation backfired 
on HEVC patent owners and created a strong reaction 
from content providers and key players in the Web 
ecosystem, who created the AOM, aimed at developing 
a royalty-free new codec known as AV1. Despite these 
difficulties, HEVC is currently implemented on more than 
two billion devices, according to Ref. 2. For comparison 
purposes, the HEVC test model (HM) reference model, 
which provides a comprehensive implementation of the 
standard,3 is used. It is worth noting that the other open-
source implementations, such as x265, are significantly 
lower in Bjøntegaard-Delta (BD-BR) performance (more 
than 20% measured with x265 slow preset on the six 
1080p sequences) (Figure 1) for an encoding time that 
can be reduced more or less depending on the selected 
x265 profile (speed ratio 1:100 times from ultrafast to 
placebo).4 As a result, when HEVC is compared with other 
codecs, different results can be expected depending on 
whether the selected implementation is HM or x265. 
Another point is that HM has no real or good rate control 
mechanism. Therefore, it is used at fixed quantization 
parameter (QP) (fixed quantizer that corresponds to 

variable bitrate (VBR) open loop) and single-pass when 
other codecs may rely on double-pass and good VBR 
rate control, as is the case with x265. Meanwhile, even 
with those limitations, the HM still offers the best quality, 
as it exercises all of the possible modes of HEVC, in an 
exhaustive way.

n AV1 is a new codec developed by AOM aimed at 
providing an alternative to patent-protected standards.  
It makes use of original tools that were brought from 
different contributors and inherited from previous codec 
developments like VP9,5 Daala,6 and Thor.7 The consortium 
was announced in 2015 after the first communication 
about HEVC patent royalties. It is composed of major 
companies with a web, over the top (OTT), and video-on-
demand (VOD) gravity center. The targeted performance 
was a 40% gain over HEVC/VP9, which is a bit ambiguous 
since HEVC and VP9 do not have the same performance.8 
In this context, HEVC is likely meant to be x265 and 
not the HM. In March 2018, after several delays, the 
bitstream specification was frozen just before the 2018 
National Association of Broadcasters (NAB) Show. In the 
study, a version of February 2018 has been used. For 
the presentation of the paper at IBC, some new results 
are available from the latest version of AV1. Because the 
fixed QP mode in AV1 is not optimal, a VBR double-pass 
encoding has been selected for this evaluation, which 
puts AV1 in better light versus HEVC.

n VVC (H.266) is the standard currently under develop-
ment by the Joint Video Exploration Team (JVET) from 
ITU-T and MPEG/ISO. At time of writing (April 2018), a 
reference model, called Joint Exploration Model (JEM), 
has been developed for the Call for Evidence (CfE)9 and 
the answers to the Call for Proposal (CfP) are just examined 
in the April 2018 MPEG 122 San Diego meeting. CfP 
answers should reach a gain of more than 10% in BD-BR 
compared to JEM. The goal of this standard is to reduce 
the bitrate of HEVC (HM) by 50% for the same quality. The 
final version will be announced by 2020.

Codec Comparison
To compare the different codecs that compose the current 

landscape of video compression, the reference software 
of the four codecs available at the time of the study 
have been used. Each has been configured to provide 
the best quality/bitrate ratio. To provide an objective and 
subjective quality comparison, six sequences have been 
encoded at a bitrate that is aligned with current (HEVC) 
commercial deployments.
By considering the processing time, it has been 

decided to apply chunk-based encoding on all 
encoders. Sequences have, therefore, been divided 
into 1-s chunks Similarly, the study has focused on HD 
sequences.Figure 1. HM/X265 BD-rate curves.
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Figure 2. Sequence SI-TI.

Figure 3. Aggregated PSNR/VMAF BD-rate curves.

After encoding, chunks are decoded into YUV files and 
merged together for objective and subjective quality 
evaluations. The purpose of this paper is to make all the 
scripts available so that the reader can easily reproduce 
the results in a test environment.

Encoders/Configurations
For AVC, the latest version of the JM has been used.10 

Random access has been utilized, and QP values have 
been specified to reproduce other codecs’ behavior.

-d encoder_JM_RA_B_HE.cfg -p IntraPeriod=$IntraPeriod -p 
QPISlice=$QPISlice -p QPPSlice=$QPPSlice -p QPBSlice= 
$QPBSlice

Similarly, for HEVC, the reference model provided by 
the Joint Collaborative Team on Video Coding (JCT-VC), 
HM 16.15, has been used.11

-c encoder_randomaccess_main.cfg --QP=$QP -ip $ip

With regard to VVC, the reference software, JEM 6.0, 
has been used.12 It has been configured for random 
access encoding at fixed QP value. The default group 
of pictures (GOP) size is 16.

-c encoder_randomaccess_main.cfg -ip $ip --QP=$QP

For AV1, a snapshot version of AOM AV1 reference 
software has been compiled.13 The extracted commit ID 
is 98c8fcc (7 February 2018).
The software has been built with default experiment. 

Experimental observations have shown that VBR 
configuration is more efficient than fixed constrained 
quality (CQ) value. To reproduce the GOP size limitation 
of JEM and HM, the golden frame interval has been set 
to 16.

-end-usage=vbr --psnr --tune=psnr --passes=2 --tile-columns=0 
--min-gf-interval=16 --max-gf- interval=16 --kf-min-dist=$ip
--kf-max-dist=$ip --min-q=0 --max-q=63 -y --bit-depth=10
--input- bit-depth=8 --target-bitrate=$Target $Input

Test Sequences
Six sequences have been selected for comparison 

according to their spatial and temporal diversity, 
as shown in Figure 2 using Spatial Information and 
Temporal Information (SI-TI) indicators. They come from 
b<>com, Sveriges Television AB (SVT), and European 
Broadcasting Union (EBU) data sets: Cat&Robot, 
Drums2, FreeSardines, CrowdRun, ParkDancers, and 
ZurichAthletic.14–17 The sequences have been encoded at 
multiple QP values for JEM, HM, and JM and multiple 
bitrates for AV1.

Results
To estimate encoder relative performances, objective 

quality metrics and subjective evaluation have been 
performed.
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Quality Metrics and BD-Rate Calculation
Peak Signal-to-Noise Ratio: The peak signal-to-noise 

ratio (PSNR) is a well-known objective metric used 
to measure the fidelity of a test signal to its source. 
Encoded sequence quality is estimated using PSNR on 
the YUV files using equation PSNRYUV = (6*PSNRy + 
PSNRu + PSNRv)/8.
PSNR BD-Rate: Overall, PSNR-based performance is 

defined using BD-BR bitrate measurement method.18

Video Multimethod Assessment Fusion: Video Multi- 
method Assessment Fusion (VMAF) is presented as a 

perceptual objective quality metric provided by Netflix.19 
The commit ID is 3e4db2.20 
VMAF BD-Rate: To obtain BD-rate estimation on VMAF 

scores, quality estimations have been adapted. The 
distortion based VMAF, Dvmaf, is defined as Dvmaf = −10 * 
log10(1 −vmaf/100).
Aggregated PSNR and VMAF Graphs: Computed 

with Microsoft Excel by using logarithm (for PSNR) 
and polynomial order 4 (for VMAF) modeling of each 
sequence curve and then averaged on all sequences.

Continuará na próxima edição.
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