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O BÁSICO: Webconferência e videoconferência 

A IMAGEM REPRESENTA WEBCONFERÊNCIA OU 

VIDEOCONFERÊNCIA (VIA MCU?) 



O BÁSICO: Webconferência multiponto 

Cliente no navegador web e servidor SFU (Switching 

Forwarding Unit) 



O BÁSICO: Videoconferência multiponto 

Cliente fala padrões internacionais SIP/H.323 e servidor 

MCU (Multipoint Control Unit) 



PROBLEMA 1: integrar os dois mundos 

a) no MCU 

b) na WEB 



PROBLEMA 2: desperdício de manter dois códigos 

a) Mconf 

b) MCU 



PROBLEMA 3: dois portais diferentes 

a) Mconf com 

acesso federado 

b) MCU com 

agendamento 



OBJETIVO PROPOSTO NO ARTIGO 

1. Unificar principalmente os seguintes serviços de Videocolaboração da 

RNP: a) Conferência Web (acessada por navegador web); b) 

Videoconferência ou MCU (acessada por endpoints de hardware); c) 

Multipresença.  

2. Integrar com outros serviços da RNP, como o Video@RNP e o 

Fone@RNP. 

BENEFÍCIOS:  

a) Simplificar a experiência do usuário. Usuário pode ter sua própria 

sala, entra na reunião de qualquer plataforma e deve possuir uma 

experiência similar. 

b) Otimizar equipe (economizar dinheiro): programadores estarão 

trabalhando no mesmo código unificado, eliminando redundâncias. 

c) Reduzir sobrecarga administrativa: Permitir ao usuário comum 

e/ou moderador de videoconferência configurar e gerenciar suas 

salas, sem necessidade de agendamento, ou suporte por help desk 



ARQUITETURA PROPOSTA 



EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO 

Para o usuário é transparente a origem do vídeo (de web, 

endpoint, móvel, ...) 



RESULTADOS (com conteúdo BFCP) 

a) Navegador  

b) Real Presence 



1. No curto prazo: 

a. Tendência é permitir aos usuários uma experiência única entre 

diferentes dispositivos, como equipamentos de hardware, 

navegador web, dispositivos móveis e sistemas com múltiplas telas. 

b. Sem necessidade de agendamentos. 

c. Experiência simples, transparente. Detalhes técnicos minimizados 

para o usuário, permitindo que pessoas de qualquer área do 

conhecimento consigam participar a partir de qualquer dispositivo. 

 

d. OBS: Alguns produtos de mercado já fornecem soluções desse 

tipo, como Zoom, Bluejeans e Vidyo. 

VISÃO DE FUTURO NA ÁREA 



1. No médio prazo, espera-se um aumento das “teles”: 

a. Telejuiz 

 

 

 

 

 

b. Telepsiquiatria forense (alta qualidade com “gatilhos” e análise de 

reações, eventualmente com sensores acoplados, como sudorese, 

pressão, temperatura, ECG, EEG, ...) 

 

 

c. Tele xxx 

VISÃO DE FUTURO NA ÁREA 

TV COM IMAGEM DO 

MAGISTRADO 

Paciente 



1. No longo prazo estima-se uma evolução de formas alternativas de 

videoconferência, mais imersivas. Dentre essas formas pode-se citar 

a. Realidade aumentada 

b. Holografia 

VISÃO DE FUTURO NA ÁREA 
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