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Muitas especificações de protocolo são usadas 
hoje para transportar vídeo compactado de 
maneira confiável em redes IP e na Internet. Novas 
especificações de transporte, como RIST com ARQ, 
permanecem em desenvolvimento e testes.
Este e-book é baseado em vários artigos de Ciro A. 
Noronha, Ph.D, e Juliana W Noronha da UC Davis [1]. 
Vamos iniciar com uma explicação completa das 
especificações mais recentes da tecnologia de vídeo 
sobre IP compactado, uma revisão do que está sendo 
usado em campo hoje.

Os protocolos de transporte de vídeo baseiam-
se em dois protocolos básicos de distribuição de 
rede: User Datagram Protocol (UDP) e Transmission 
Control Protocol (TCP). UDP é um serviço de rede 
simplificado onde os pacotes são entregues o mais 
rápido possível, mas correm o risco de ser perdidos 
(dropados). O UDP oferece suporte à entrega um-
para-muitos usando multicast. Por outro lado, o TCP 
fornece controle de fluxo e garante a entrega, mas o 
custo disso é a entrega limitada. Além disso, o TCP é 
somente unicast. Uma fonte TCP deve replicar o fluxo 
para todos os destinatários. (Fig. 1)

UDP puro

O UDP puro transmite o vídeo na carga útil dos pacotes 
UDP. Tem zero latência de protocolo e nenhuma 
possibilidade de recuperação de perdas de pacotes. 
O multicast é compatível e a replicação do pacote 
ocorre na rede. É o menor denominador comum e pode 
ser encontrado em decodificadores profissionais, 
decodificadores de IP e decodificadores de software. 
Existem vários protocolos baseados em UDP.

RTP

O protocolo de transporte em tempo real (RTP) é um 
protocolo baseado em UDP. O RTP é uma camada 
sobre o UDP que adiciona timestamps de data/ hora 
e numera os pacotes em sequência. É suportado 
principalmente por IRDs profissionais e alguns 
decodificadores de software.
‘RTP Plus SMPTE 2022 FEC’ é outra variante do 
protocolo baseado em UDP. O vídeo é enviado usando 
RTP padrão com pacotes adicionais de Códigos de 
Correção de Erros (FEC) também enviados usando 
RTP. Se houver perda de pacote, o receptor pode 
reconstruir os pacotes perdidos dos pacotes recebidos 
e dos pacotes FEC. O protocolo FEC permite uma certa 

Figura 1. Esta Matriz de comparação de protocolo ilustra as vantagens e desvantagens que definem os 
protocolos de transporte de vídeo IP compactado.
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quantidade de ajustes das capacidades de overhead, 
latência e recuperação.
O ‘RTP Plus SMPTE 2022 FEC’ suporta multicast, 
reordenamento e adiciona uma sobrecarga de 
largura de banda significativa (normalmente 25% 
a mais dependendo das configurações). O suporte 
no decodificador é limitado principalmente a IRDs 
profissionais. O uso na Internet é arriscado porque 
depende da capacidade adequada do Provedores de 
Serviço, baixo congestionamento e outros fatores 
relativamente incontroláveis.

RTSP

O Real Time Streaming Protocol (RTSP) começou 
como um protocolo de controle usado em servidores 
de vídeo por causa de sua interface de usuário de 
controle ‘semelhante ao VTR’ para iniciar, pausar e 
parar. A interface de controle RTSP é implementada 
sobre TCP. O streaming real usa RTP, enviando streams 
elementares de vídeo e áudio em portas separadas. 
Normalmente, não há recuperação de perda de pacote 
no nível RTP. 

SRT

Secure Reliable Transport (SRT) é um protocolo 

proprietário desenvolvido pela Haivision e 
posteriormente colocado em domínio público. 
O protocolo é baseado em UDT (protocolo de 
transferência de dados baseado em UDP), projetado 
para transferência de arquivos em alta velocidade 
por UDP. Os pacotes recebidos corretamente são 
confirmados de forma semelhante ao TCP. Há 
uma confirmação negativa explícita (NACK) para 
pacotes descartados para solicitar ao remetente 
a retransmissão de pacotes ou pacotes não 
confirmados. SRT está disponível em vários 
codificadores profissionais e IRDs e no reprodutor de 
software VLC. (Fig. 2) 

RIST
O Reliable Internet Stream Transport (RIST) é uma 
especificação publicada pelo Video Services Forum 
(VSF) destinada à contribuição / distribuição de vídeo 
de baixa latência. A primeira demonstração pública 
do RIST pelas empresas participantes ocorreu em 
setembro de 2018 durante a feira IBC.

Os pacotes perdidos são recuperados usando uma 
variante da Retransmissão Seletiva, chamada ARQ 
(Automatic Repeat reQuest). A transmissão de mídia é 
feita usando RTP/UDP padrão. Os pacotes recebidos 

Figura 2. A relação entre latência e confiabilidade do RIST é totalmente configurável pela escolha do buffer e 
do número de vezes que um pacote pode ser repetido. 
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corretamente não são confirmados, portanto, não há 
controle de fluxo. O receptor solicita a retransmissão 
de pacotes perdidos usando mensagens RTCP 
padrão. Ele também foi projetado para ser compatível 
com firewalls.
A latência do protocolo pode ser ajustada para as 
condições da rede. Usar RTP como protocolo base 
garante compatibilidade com dispositivos não 
RIST. RIST é compatível com vários codificadores, 
decodificadores e gateways de vários fornecedores, 
incluindo interoperabilidade de vários fornecedores 
e compatível com o decodificador de software de 
domínio público VLC.

Transporte baseado em TCP
O TCP é orientado à conexão. Um cliente se conecta 
explicitamente a um servidor e a transmissão de dados 
pode ir em qualquer direção ou nos dois sentidos. O 
TCP não oferece suporte a multicast.

O TCP usa reconhecimentos e retransmissão para 
garantir que todos os bytes sejam recebidos, não 
importa quanto tempo leve. O TCP também fornece 
controle de fluxo. O lado receptor confirma o 
recebimento dos dados e avisa quando está pronto 
para receber mais. O controle de fluxo também é 
usado para evitar o congestionamento da rede.
O uso mais simples do TCP é criar uma conexão entre 
o codificador e o dispositivo que consome o fluxo. O 
codificador envia os dados pela conexão, assumindo 
que a largura de banda de ponta a ponta é suficiente 
e estável. Os protocolos que usam uma conexão TCP 
puro incluem o modo de túnel RTSP e o protocolo de 
mensagens em tempo real (RTMP).
Deve-se notar que a capacidade de controlar o fluxo 
de um codificador é normalmente limitada a uma faixa 
restrita. O armazenamento em buffer no codificador 
pode absorver parte do controle de fluxo do TCP, 
mas uma conexão TCP ficará lenta em caso de perda 
moderada de pacotes, e o codificador terá que baixar 
seu modo de operação para um modo de qualidade 
muito baixa ou mesmo parando completamente.

RTMP

RTMP é um protocolo proprietário desenvolvido pela 
Macromedia para seu Flash player. Posteriormente, 
foi adquirido pela Adobe, que abriu a especificação 
do protocolo para o domínio público. É usado 
principalmente por Flash players para recuperar 
conteúdo de servidores. O RTMP tem uma opção para 
o cliente publicar e codificar um fluxo para o servidor. O 
protocolo está se tornando obsoleto, pois é específico 
para um tipo de mídia. Suporta apenas áudio H.264 
e AAC e está limitado ao formato de contêiner Flash. 
RTMP é o padrão de fato para publicar streams ao 
vivo na Internet, mas está sendo substituído pelo 
HLS. A latência depende de qual processamento é 
feito no servidor e normalmente é da ordem de vários 
segundos ou mais. É resiliente à perda de pacotes 
porque usa TCP. A escalabilidade está no servidor.

Modo de túnel RTSP

O RTSP básico só é adequado para redes locais 
gerenciadas. Não há recuperação de perda de pacote 
no RTP. As portas UDP são negociadas dinamicamente 
e não são compatíveis com firewall. O RTSP tem um 
modo em que os dados RTP são canalizados pela 
conexão de controle TCP com a mesma resiliência 
que os codificadores TCP. O RTSP é frequentemente 
usado em câmeras de vigilância por causa da interface 
de usuário semelhante ao um VTR. É compatível com 
alguns decodificadores de software e alguns IRDs 
profissionais.

HTTP Live Streaming (HLS)

HLS é um protocolo desenvolvido pela Apple para 
fornecer streaming usando um servidor da web padrão. 
O stream de vídeo é dividido em “pedaços” de alguns 
segundos cada. O decodificador baixa os pedaços 
como arquivos do servidor web com transações HTTP 
padrão, usando uma lista de reprodução chamada 
“manifesto”.  
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O protocolo HLS suporta streaming adaptável (taxas 
de bits múltiplas). O codificador pode publicar 
em um servidor web local (integrado) ou em um 
servidor remoto usando métodos HTTP PUT / POST 
semelhante a MPEG-DASH.

O HLS tem uma latência muito alta, 3-4x o tamanho 
do bloco, normalmente de 2 a 30 segundos. Também 
é altamente robusto e a escalabilidade pode ser feita 
usando servidores web externos. O HLS tem suporte 
nativo em todos os dispositivos Apple e Android e é 
compatível com vários decodificadores IP e alguns 
IRDs profissionais. (Fig. 3)
 
Os pacotes da Internet podem ser descartados 
ocasionalmente, principalmente devido ao 
congestionamento nos roteadores. Os pacotes 
perdidos precisam ser recuperados para um 
vídeo sem falhas. Com tempo suficiente, qualquer 
perda pode ser recuperada, mas os aplicativos de 
contribuição normalmente são sensíveis à latência 
e não podem ‘esperar para sempre’. 
A velocidade e a confiabilidade da Internet 
possibilitaram que as emissoras a usassem como 
um link de contribuição de baixa latência com custo 
reduzido. Muitas empresas têm produtos comerciais 

que fornecem essa funcionalidade e todos esses 
produtos são implementados como uma variação do 
protocolo Automatic Repeat reQuest (ARQ).

Muitos produtos comerciais usam ARQ com 
implementações proprietárias que não interoperam. 
Para resolver esse problema de interoperabilidade, o 
VSF formou o Reliable Internet Stream Transport (RIST) 
Activity Group em 2017 para criar uma especificação 
de protocolo comum. Em outubro de 2018, o VSF 
publicou a especificação do protocolo TR-06-1 RIST 
para fornecer interoperabilidade entre produtos 
usando ARQ, e demonstrou isso com sucesso no IBC 
2018.
 
RIST Perfil Simples
A técnica ARQ para recuperação de pacotes foi 
desenvolvida na década de 1960 e pode ser encontrada 
na maioria dos livros de rede de computadores. Em 
geral, o protocolo funciona da seguinte maneira: 

• O remetente transmite os pacotes sem esperar 
por nenhum tipo de feedback do receptor.

• Os pacotes têm números de sequência para que 
o receptor possa identificar as perdas de pacotes.

• Nenhuma confirmação é enviada para pacotes 
que são recebidos corretamente.

Figura 3. Apple e Android são dispositivos nativos HLS.
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• O receptor solicitará uma retransmissão para 
pacotes perdidos.

• Um pacote perdido pode ser solicitado várias 
vezes. (Fig. 4)

Se denotarmos o número máximo de solicitações 
de retransmissão usando a variável R e o atraso de 
ida e volta da rede em segundos na variável T, tanto 
o receptor quanto o remetente devem ter um buffer 
suficiente para manter R*T segundos de conteúdo, 
e que a latência adicionada pelo protocolo é R*T. 
Ao controlar R, é possível controlar a relação entre 
latência e confiabilidade do protocolo.

Descrição do protocolo de perfil simples RIST
RIST utiliza o protocolo de transporte em tempo 
real (RTP) para o transporte de mídia. Como já dito 
anteriormente, o RTP é uma camada muito simples 
sobre o UDP e fornece números de sequência (para 
detectar perda de pacotes) e timestamps de data / 

hora (para remover jitter da rede, se necessário). O 
uso do RTP garante que sistemas compatíveis com 
RIST possam interoperar com sistemas não RIST em 
um nível básico sem recuperação de perda de pacote. 
A especificação RTP também requer que remetentes e 
receptores transmitam periodicamente pacotes RTCP 
que são usados para controle.

No receptor, o RIST usa esse mecanismo para solicitar 
retransmissões de pacotes perdidos. No remetente, 
o mesmo mecanismo é usado para criar e manter 
o estado em firewalls ao longo do caminho para as 
mensagens do receptor.

Como RIST opera
• O remetente transmite o fluxo de mídia para a porta 

UDP (P), onde (P) é um número par e configurado 
pelo usuário.

• O remetente transmite mensagens RTCP 
periódicas para a porta UDP (P + 1), com a porta de 

Figura 4. Este exemplo de duas perdas sucessivas mostra que quando o receptor ARQ detecta uma perda de 
pacote, ele solicita uma retransmissão. Nesse ponto, ele deve esperar por um atraso de ida e volta da rede até 
que a retransmissão possa chegar. Caso contrário, o pacote pode ser solicitado novamente.
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origem (S). As mensagens devem ser transmitidas 
pelo menos 10 vezes/segundo.

• O remetente escuta as mensagens RTCP na porta 
(S) (como “resposta” às suas mensagens RTCP).

• O receptor escuta o fluxo de mídia na porta (P) e o 
fluxo RTCP na porta (P + 1).

• O receptor envia mensagens RTCP periódicas 
da porta (P + 1) direcionadas à porta (S) do 
remetente, pelo menos 10 vezes/segundo. Quando 
necessário, estas mensagens RTCP vão incluir 
retransmissão de pacotes pedidos .

• RIST não requer que o receptor processe o 
conteúdo das mensagens RTCP.

Dois tipos de mensagens de solicitação de 
retransmissão são definidos. A solicitação de 
retransmissão baseada em bitmask cobre uma faixa 
de 17 pacotes consecutivos e pode solicitar qualquer 
padrão de perda dentro dessa faixa. A solicitação 
de retransmissão com base em faixa (Range-Based 
Retransmission Request) pode solicitar uma faixa 
contínua de pacotes. Ambos os tipos de solicitações 
podem incluir vários intervalos. Um receptor RIST pode 
usar qualquer tipo de mensagem e um remetente RIST 
responderá a ambos. Um receptor RIST avançado 
pode decidir dinamicamente qual mensagem usar 
com base no padrão de perda, otimizando assim a 

utilização da largura de banda.
Para garantir a estabilidade do protocolo, é 
necessário que o receptor diferencie entre pacotes 
originais e retransmissões. RIST usa o campo SSRC 
no cabeçalho RTP para fazer essa diferenciação, 
conforme recomendado pelo RFC 4588. No entanto, 
ao contrário do RFC 4588, o pacote retransmitido é 
uma cópia exata do pacote RTP original, exceto para 
os dados no campo SSRC.  

RIST e Firewalls
O Perfil Simples RIST requer apenas que as portas 
UDP (P) e (P + 1) sejam abertas no firewall do site 
de recebimento. O remetente está configurado para 
transmitir para o endereço IP público no site de 
recebimento. O fluxo do emissor para a porta UDP (P) 
é unidirecional e conterá o conteúdo de áudio/vídeo, 
conforme mostrado na abaixo. (Fig. 5)

O receptor direciona seus pacotes RTCP (Real-Time 
Control Protocol) para o IP de origem e porta UDP 
do tráfego recebido na porta (P + 1). Os firewalls 
ao longo do caminho tratam esses pacotes como 
uma “resposta” aos pacotes RTCP remetentes e os 
encaminham de volta ao longo do caminho.

Figura 5. Fluxo do remetente para a porta UDP P + 1 estabelece o estado nos firewalls ao longo do caminho.
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Suporte a multicast

O RIST Simple Profile inclui suporte IP Multicast e 
opera de forma semelhante ao unicast.

O remetente transmite o fluxo de mídia para a porta 
UDP P (número par) e um endereço IP multicast M.

• O remetente transmite pacotes RTCP periódicos 
para a porta UDP (P + 1) e o mesmo endereço IP 
multicast (M) que o fluxo de mídia.

• O receptor se junta ao grupo multicast (M) e escuta 
na porta UDP (P) para o fluxo de mídia e na porta 
(P + 1) para RTCP.

• O receptor envia seus pacotes RTCP para multicast 
(M), porta UDP (P + 1).

• O remetente também se junta ao grupo multicast 
(M) e escuta os pacotes RTCP do receptor na 
porta (P + 1).

Isso dá a cada receptor a capacidade de “ver” os 
pacotes RTCP de todos os outros receptores e otimizar 
suas solicitações de retransmissão de acordo. Ele não 
precisa solicitar uma retransmissão que foi solicitada 
recentemente por outro receptor.

Suporte a Bonding/Multi-Path 
RIST Simple Profile suporta múltiplos caminhos entre 
o remetente e o receptor. Isso é aplicável nos seguintes 
cenários que não são mutuamente exclusivos: 

• O fluxo de mídia pode ser dividido em vários 
caminhos de largura de banda menor para fazer 
o bonding. Um exemplo comum é o uso de várias 
conexões de celular para transmissão de mídia. 

• O fluxo de mídia pode ser replicado em dois ou mais 
caminhos para confiabilidade, semelhante ao que 
é especificado em SMPTE-2022-7. Na verdade, um 
receptor compatível com SMPTE-2022-7 Classe C 
pode aceitar um fluxo RIST de caminhos múltiplos 
dependendo dos tamanhos de buffer. 

Para suportar o reordenamento dos pacotes, o 
receptor RIST precisa expandir seu buffer para incluir 
uma seção de reordenamento antes do buffer de 
retransmissão. Esta seção de reordenamento pode ser 
vista como um ‘período de carência’ para a chegada 
de qualquer pacote ainda sendo transmitido. Um 
pacote é considerado perdido apenas se não chegar 
após esse período de carência. Em outras palavras, a 
perda de pacotes é detectada no limite entre o buffer 
de reordenação e o buffer de retransmissão. 

 Medições de desempenho RIST
O uso de um simulador de rede permite o controle 
preciso das condições da rede. Os parâmetros de 
medição e o procedimento utilizado foram: 

• Taxa de bits de mídia: 8 Mb / s (fonte 1920 × 
1080i59,94).

• Atraso de ida e volta simulado: 200 milissegundos.
• Perdas de pacote distribuídas aleatoriamente de 

forma independente e idêntica, incluindo perdas de 
pacote único e perdas de explosão de 5 pacotes.

• Execuções de dois minutos.
• Variável independente: número de tentativas, 

testado de 1 a 10.
• Buffer de retransmissão do receptor definido como 

(200R + 100) milissegundos, onde R é o número de 
novas tentativas.

• Buffer do emissor definido como alto o suficiente 
para lidar com o buffer do receptor de pior caso.

• Para cada valor de nova tentativa, aumente a 
perda de pacote até que pelo menos um pacote 
não recuperado seja detectado na execução de 
dois minutos.

• Registre essa taxa de perda de pacotes.
• Repita cada teste 10 vezes.

Resultados do teste
Os resultados do teste são mostrados na figura 
abaixo, que indica a região de operação segura em 
função das perdas de pacotes. A figura mostra que um 
sistema RIST configurado corretamente pode operar 
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Figura 6. Perda máxima de pacotes para execução sem erros de 2 minutos (perdas únicas).

com segurança com perdas de pacotes superiores a 
30%. (Fig. 6)

Os resultados para perdas de burst de 5 pacotes são 
semelhantes àqueles para perdas de pacote único, 
especialmente no que diz respeito ao comportamento 
médio. Um artefato desse tipo de teste é que, para 
manter a mesma taxa de perda de pacote, as perdas 
por burst devem ser menos frequentes, tornando a 
recuperação um pouco mais fácil com valores de 
perda de pacote mais baixos.

Reordenamento de pacotes
Em termos práticos, há apenas um motivo pelo qual 
os pacotes podem chegar ao destino fora de ordem: 
quando há vários caminhos de rede entre a origem e o 
destino. Os roteadores podem classificar e transmitir 

pacotes com base na prioridade, mas os pacotes 
pertencentes ao mesmo fluxo devem receber a 
mesma classificação.

A presença de múltiplos caminhos pode ser 
intencional, ou algo que acontece no backbone da 
rede, fora do controle do usuário. Provedores de 
serviço provavelmente rotearão a maioria dos pacotes 
pelo mesmo caminho; esse caminho pode mudar com 
o tempo e instâncias fora de ordem acontecerão na 
troca de caminhos.

O custo de adicionar uma Seção de Reordenamento 
para lidar com pacotes fora de ordem é a latência 
adicionada. O custo de não ter uma Seção de 
Reordenamento é a eficiência da largura de banda: o 
receptor pode solicitar a retransmissão de um pacote 
que ainda está em “voo” e chegará em breve. Como 
os pacotes têm números de sequência, os receptores 
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podem identificar e descartar duplicatas, de modo 
que, além do desperdício de largura de banda, não 
haja outra penalidade. 

Qual deve ser o tamanho da “Seção de Reordenamento”  
quando o usuário tem uma única conexão de Internet 
para o remetente e o destinatário? Sempre é possível 
medir e caracterizar seu link individual, mas a grande 
maioria dos usuários não terá a capacidade de fazê-lo 
e a maioria dos provedores não possui dados sobre 
pacotes fora de ordem. 

Para fornecer uma recomendação, nos baseamos nos 
dados de um artigo de Jaiswal et al [2], onde os autores 
caracterizaram o comportamento fora de ordem de 
vários links de backbone da Internet. Eles descobriram 
que, em média, apenas 0,365% dos pacotes estavam 
fora de serviço. Portanto, na ausência de quaisquer 
dados adicionais, pode ser razoável simplesmente 

não ter uma Seção de Reordenamento. A penalidade 
para isso é um pequeno aumento nos dados de 
retransmissão.  

Trabalho Futuro sobre o RIST 
Este e-book descreve o RIST Simple Profile, cujo 
objetivo principal é se recuperar da perda de pacotes 
de rede. O RIST Activity Group está trabalhando 
atualmente no RIST Main Profile, que incluirá recursos 
como tunelamento, criptografia, otimização de largura 
de banda e extensões para operação de alta taxa de 
bits. 
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