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1 Introdução 

Este documento apresenta o manual de uso do Portal de Vídeos da RNP. Este portal é a 

ferramenta gráfica para acesso às funcionalidades da Plataforma de Gerência de Vídeo 

desenvolvida pelo Grupo de Trabalho em Gerência de Vídeo (GTGV). Dessa forma, o Portal 

representa a interface de interação dos usuários com a Plataforma. O objetivo deste 

documento é apresentar cada uma das funcionalidades suportadas pela Plataforma, 

descrevendo sua operação através do Portal. 

1.1 Organização do Manual 

Este manual está organizado da seguinte forma. No Capítulo 2 são apresentadas as 

informações gerais a respeito da Plataforma e do Portal de Vídeo. As funcionalidades gerais 

são tratadas no Capítulo 3. O Capítulo 4 descreve a área do Administrador, bem como o 

Capítulo 5 descreve a área do Gerente. As funcionalidades relacionadas ao usuário comum 

estão descritas no Capítulo 6. Para concluir, observações gerais são apresentadas no Capítulo 

7. 
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2 Informações Gerais 

2.1 Usuários 

O Portal possui um modelo de controle de permissões altamente flexível, resultando em 

diversos níveis de privilégio. Estes níveis são agrupados em quatro tipos de usuários: 

• Administrador: tem a função de administrar parâmetros gerais do Portal, além de 

controlar cadastros e permissões de usuários e mídias; 

• Gerente: trata todas as funcionalidades relacionadas à configuração e monitoração das 

entidades da Plataforma que compõem a infra-estrutura de distribuição de vídeo; 

• Usuários cadastrados: são usuários que podem entre outras coisas, participar de grupos 

e projetos, bem como publicar vídeos no sistema. Tudo isso depende dos privilégios a eles 

atribuídos 

• Usuários anônimos: usuários que não estão cadastrados no sistema. Podem acessar 

somente as funcionalidades que não requerem a identificação do usuário, como a 

visualização de informações e vídeos públicos, por exemplo. 

2.2 Hierarquia Organizacional 

No sistema, de forma geral, os usuários cadastrados podem ser organizados em grupos e 

projetos. A diferenciação entre grupos e projetos é discutida abaixo. 

Grupos 

Correspondem a associações de usuário. Um usuário não precisa obrigatoriamente estar 

associado a um grupo. Se fizer parte de um grupo, ele é considerado membro deste grupo. Um 

usuário pode fazer parte de mais de um grupo. Para entrar em um grupo e passar a ser 

membro, o usuário deve solicitar sua inclusão.  

Quando um usuário cria um grupo, ele automaticamente se torna membro deste mesmo grupo. 

Além disso, este usuário torna-se responsável pelo grupo criado. É ele quem tem a 

responsabilidade de controlar e gerenciar o grupo (definir usuários que podem entrar no grupo, 

privilégios de usuários, etc.). Ele pode, por exemplo, definir se o grupo é de acesso restrito ou 

público. Este modificador de acesso indica se um usuário precisa passar por um processo de 

aprovação ou se será automaticamente aprovado como participante deste grupo, 

respectivamente. 

Assim que um usuário é aceito como membro pelo responsável do grupo, ele poderá associar 

conteúdos a este grupo. Tais conteúdos, como vídeos sob demanda e eventos ao vivo, por 

exemplo, podem ser exibidos a usuários deste grupo, desde que devidamente aprovados pelo 

responsável do grupo ou por um de seus moderadores.  

Um usuário moderador é um membro do grupo que recebeu privilégios do responsável do 

grupo. Dessa forma, este usuário pode auxiliar o responsável do grupo no gerenciamento de 

usuários e publicação de conteúdo no contexto do grupo. Portanto, o moderador poderá 

autorizar novos participantes do grupo, e aprovar conteúdos associados por estes usuários. 

Vídeos e eventos associados a um determinado grupo por usuários moderadores ou pelo 

responsável são automaticamente disponibilizados a todos os seus membros. 
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 A única limitação de um moderador, quando comparado ao responsável do grupo, é que um 

usuário moderador não pode atribuir privilégio de moderador a outros membros do grupo. 

Existe ainda um tipo de usuário definido pelo responsável do grupo que não é moderador, mas 

também pode publicar vídeos e eventos automaticamente. Tal usuário é denominado usuário 

membro privilegiado.  

Em resumo, um grupo pode ter quatro tipos de usuários: usuário responsável, moderadores, 

membros privilegiados e membros. Devemos ressaltar que a hierarquia de privilégios de um 

grupo é válida apenas para o contexto daquele grupo. Portanto, um usuário moderador em um 

grupo não necessariamente tem privilégio de moderador em outro grupo do qual faça parte. 

Por exemplo, um usuário responsável por um grupo, pode ser apenas um usuário membro de 

outro grupo. 

Projetos 

Os grupos podem ser associados em projetos. Da mesma forma como acontece nos grupos, 

aqui também existe uma relação de hierarquia de privilégios dentro de um projeto. Assim, em 

um projeto também existem as figuras do usuário responsável, dos usuários moderadores e 

dos usuários membros de projetos.  

Como acontece a um usuário em relação aos grupos, um grupo não precisa necessariamente 

fazer parte de um projeto. Também um grupo pode participar de mais de um projeto. Um 

projeto só pode ser criado por um usuário que seja o responsável pelo grupo. Uma vez criado o 

projeto, este usuário passa a ser o responsável pelo mesmo. 

Para um grupo poder fazer parte de um projeto, um dos moderadores do grupo ou seu 

responsável, deve solicitar aos moderadores ou ao responsável pelo projeto, a permissão para 

participação no referido projeto. Se o projeto for um projeto aberto, neste caso, os grupos que 

solicitam sua inclusão passam a fazer parte dele automaticamente. As atribuições de um 

moderador de projeto são praticamente as mesmas do usuário responsável pelo projeto, o que 

difere é a possibilidade de atribuir privilégios de moderador a outros membros do projeto (de 

forma análoga ao que ocorre em um grupo, esta funcionalidade é exclusiva do responsável do 

projeto).  

Qualquer usuário que compõe um dos grupos que faz parte do projeto pode receber o privilégio 

de moderador do projeto. Isso implica que pode haver situações onde não necessariamente 

existe um membro de um determinado grupo que seja também um dos moderadores do 

projeto. Com relação aos privilégios de associação de conteúdos a um determinado projeto, os 

privilégios são equivalentes ao caso dos grupos.  

Resumidamente, um membro de um projeto precisa ter a associação de um vídeo ou evento 

aprovado por um dos moderadores do projeto ou por seu responsável e, usuários moderadores 

do projeto e seu responsável, têm os conteúdos automaticamente disponibilizados a todos os 

membros que compõem os grupos associados àquele projeto. 

2.3 Modelo de Permissões 

As atividades de administração do portal, bem como de gerência, são disponibilizadas somente 

para usuários definidos explicitamente como Administrador e Gerente, respectivamente. Já as 

funcionalidades relacionadas à publicação e consumo de conteúdo são disponibilizadas, de 

forma geral, a todos os usuários cadastrados no sistema, havendo diferenciação de privilégios 



 1

com relação a estas funcionalidades de acordo com o contexto. Dessa forma, diante de 

determinadas condições, um usuário pode ter ou não maiores privilégios. Esta diferenciação de 

privilégios se aplica principalmente às funcionalidades relacionadas à publicação de conteúdo. 

O tipo de usuário mais restrito no sistema é o usuário não cadastrado. Neste caso, este usuário 

é chamado de Anônimo. O usuário anônimo só pode consumir conteúdo. Ele não tem 

autorização para publicação. Uma vez cadastrado, para que seja possível a publicação de 

conteúdos, este usuário precisa receber do usuário administrador o privilégio de postar 

(upload) conteúdos. Somente assim, este usuário estará apto para publicar vídeos e eventos. 

No entanto, estes conteúdos serão publicados como públicos, e assim não poderão ser 

associados a um grupo ou projeto, uma vez que o usuário ainda não está associado a nenhum 

grupo. 

Os vídeos ou eventos públicos cadastrados por um usuário, para serem de fato visíveis a todos 

os usuários do portal, precisam passar pela aprovação do administrador do sistema, a menos 

que o administrador tenha atribuído privilégios a este usuário. Quando um usuário recebe 

privilégios do administrador, ele passa a ter todos os seus vídeos e eventos automaticamente 

disponibilizados sem a necessidade de aprovação do administrador. Além disso, este mesmo 

usuário também poderá criar grupos de usuários, e estes grupos terão sua criação 

automaticamente aprovada. Qualquer usuário pode criar um grupo de usuários, mas os grupos 

só passarão a existir de fato, após a aprovação do administrador (a menos da situação 

anterior, quando o usuário recebeu privilégios do administrador). 

2.4 Estruturação do Portal 

O Portal é estruturado em quatro áreas: 

• Funcionalidades gerais: funcionalidades disponibilizadas a todos os usuários do 

sistema (cadastrados ou não). Envolve, por exemplo, funções de busca e visualização 

de vídeos e transmissões de eventos ao vivo com acesso público. 

• Administrar: envolve atividades como: administração de usuários e seus privilégios, 

controle sobre publicação de vídeos e transmissões de eventos ao vivo, visualização 

de relatórios de acesso às mídias e de uso dos recursos do sistema, etc. As 

funcionalidades de administração são disponibilizadas unicamente aos usuários com 

privilégio de administrador. 

• Gerenciar: esta área está relacionada às atividades de monitoração e configuração 

dos recursos gerenciados pela Plataforma. As funcionalidades de monitoração e 

configuração da Plataforma são restritas aos usuários designados como gerentes. 

• Minha Conta: compreende as funcionalidades disponibilizadas aos usuários 

cadastrados no sistema. Através desta área, o usuário tem acesso a todas as 

funcionalidades às quais ele tem permissão, desde a busca e visualização de mídias 

até a publicação de novos vídeos. 

 

2.5 Estrutura de Telas 

As telas do portal são divididas em quatro áreas principais: 
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•••• Menu principal: localizada na parte superior da página, contém as opções gerais de 

menu do site da RNP; 

•••• Menu lateral: localizada do lado esquerdo, contém as opções de menu associadas ao 

às funcionalidades oferecidas pelo Portal de Vídeos do serviço vídeo@rnp. O menu 

lateral varia conforme o tipo de usuário que está logado. Todo usuário logado possui o 

sub-menu “Minha Conta”. Somente o usuário Administrador possui o sub-menu 

“Administrar”, e apenas o usuário gerente tem o sub-menu “Gerenciar”; 

•••• Corpo: é onde são apresentados as funcionalidades e conteúdos do portal de vídeo. 

Os mesmos podem estar organizados em uma ou duas colunas; 

•••• Rodapé: campo inferior de cada página do portal.
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3 Funcionalidades Gerais 

3.1 Home 

A tela inicial do portal (Home) é apresentada na Figura 1. Especificamente em relação à tela da 

Home, temos: 

 

•••• Seção “Vídeos mais vistos”: apresenta os 8 (oito) vídeos mais visualizados do serviço 

vídeo@rnp. Pode-se visualizar cada vídeo clicando em seu ícone. Pode-se também 

visualizar suas informações clicando em seu nome; 

•••• Seção “Vídeos recentes”: apresenta os oito últimos vídeos hospedados pelo portal. 

Pode-se visualizar o vídeo clicando no ícone ou visualizar suas informações clicando 

no seu nome; 

•••• Seção “Transmissões ao vivo”: apresenta as transmissões de eventos que estejam 

acontecendo no momento. Pode-se visualizar a transmissão através link de seu nome, 

ou visualizar suas informações através do link “saiba mais”; 

•••• Seção “Transmissões agendadas”: apresenta os eventos que ainda não iniciaram. 

 

Figura 1 – Tela home 
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3.2 Visualização de detalhes de vídeo 

Informações detalhadas a respeito de um vídeo são disponibilizadas através da tela de 

detalhes, acessível quando o usuário clica no título do vídeo. Após clicar no título do vídeo o 

usuário é direcionado para a tela ilustrada na Figura 2. O link “Relatório de acessos” só esta 

disponível ao administrador, “Excluir vídeo” e “Editar” da seção “Descrição” só estão 

disponíveis ao administrador ou ao usuário que realizou o upload do vídeo (Figura 3). 

As seções “Grupos com pendências do vídeo” e “Projetos com pendências do vídeo” somente 

são visíveis ao usuário que realizou seu upload ou ao administrador. Estas seções apresentam 

aqueles grupos ou projetos no qual o usuário não possui privilégios de associação e ainda não 

recebeu autorização do responsável para associação do conteúdo neste grupo ou projeto, 

respectivamente. 

 

Figura 2 – Tela Informações do vídeo 
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Figura 3 – Seção Descrição 

 

 
Figura 4 – Seção Grupos com pendência do vídeo 

 

 
Figura 5 – Seção Projetos com pendência do vídeo 

 

3.3 Editar informações do vídeo 

Clicando no link “Editar” da seção “Descrição” o usuário que realizou upload do vídeo ou o 

administrador podem alterar os dados do vídeo. O usuário é direcionado à tela “Editar 

informações do vídeo”, onde pode alterar os dados do vídeo ou associar o vídeo a algum grupo 

ou projeto. 
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Figura 6 – Tela Editar informações do vídeo 

 

A seção “Associações” é apresentada com as opções colapsadas. Clicando-se no link “Grupo” 

ou “Projeto”, as opções de associação são mostradas. A Figura 8 ilustra associações à um 

grupo, e a Figura 9 mostra associações à um projeto. Ao clicar-se em “ok”, as opções são 

novamente colapsadas. Clicando-se na caixa de seleção do grupo ou projeto colapsada, o 

usuário desfaz todas as associações para aquela transmissão, e a caixa de seleção não é mais 

visível, pois não existem associações. 

Os grupos ou projetos com associação pendente são indicados com a frase “(associação 

pendente)” na frente do nome do grupo ou projeto. Como é necessária a aprovação do 

responsável do grupo ou projeto para participar, o usuário não pode desassociar estes itens. 

 

 
Figura 7 – Seção Associações colapsada 

 
Figura 8 – Seção Associações a um grupo 
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Figura 9 – Seção Associações a um projeto 

 

3.4 Visualização de vídeo 

Clicando-se na miniatura de um vídeo, o usuário é direcionado para uma página onde é 

possível assistir ao vídeo e visualizar algumas informações sobre o mesmo (Figura 10). 

O link “Informações do vídeo” direciona para a tela “Informações do vídeo” (Figura 2), e o link 

“Ver mapa da transmissão” direciona à tela “Mapa da transmissão” (Figura 23), que mostra o 

caminho seguido pelo fluxo de vídeo desde o servidor de armazenamento até a máquina 

refletora mais próxima do usuário. 

 

Figura 10 – Tela Visualizar vídeo 

3.5 Visualização de detalhes de transmissão 

Para visualizar as informações a respeito de uma transmissão, o usuário deve clicar no link 

“[saiba mais]” abaixo do nome da transmissão, sendo direcionado para a tela ilustrada na 

Figura 11. Da mesma forma como na parte de vídeo, existem as opções “Relatório de 

acessos”, “Excluir transmissão” e “Editar” da seção “Descrição”, das quais “Relatório de 

acessos” só é exibido ao administrador e “Excluir transmissão” e “Editar” só é visível ao 

administrador ou ao responsável pela transmissão. 



 2

Analogamente à tela “Informações do vídeo”, as seções “Grupos com pendências da 

transmissão” e “Projetos com pendências da transmissão” somente são visíveis ao usuário que 

realizou o agendamento ou ao administrador. Estas seções apresentam aqueles grupos ou 

projetos para os quais o usuário não possui privilégios de associação. 

 

Figura 11 – Tela Informações da transmissão 
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Figura 12 – Seção Informações do evento 

 

 
Figura 13 – Seção Grupos com pendências da transmissão 

 

 
Figura 14 – Seção Projetos com pendências da transmissão 

 

3.6 Editar informações da transmissão 

Esta operação é análoga a de edição de informações de vídeo. Clicando-se no link “Editar” da 

seção “Descrição”, o usuário que realizou o agendamento da transmissão ou o administrador 

pode alterar os dados da transmissão. O usuário é direcionado à tela “Editar informações da 

transmissão”, onde pode alterar os dados da transmissão ou associar a transmissão a algum 

grupo ou projeto. 
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Figura 15 – Tela Editar informações da transmissão 

 

A seção “Associações” é apresentada com as opções colapsadas. Ao clicar-se no link “Grupo” 

ou link “Projeto”, as opções de associação são mostradas. A Figura 18 ilustra o caso de 

associações à um grupo, e a Figura 19 o caso de associações à um projeto. Ao clicar-se no 

“ok”, as opções são novamente colapsadas. Clicando-se na caixa de seleção do grupo ou 

projeto colapsada, o usuário desfaz todas as associações para aquela transmissão e a caixa 

de seleção não é mais visível, pois não existe associações. 

Os grupos ou projetos com associação pendente são indicados com a frase “(associação 

pendente)” na frente do nome do grupo ou projeto, e como não é possível desassociar-se, pois 

é necessária a aprovação do responsável do grupo ou projeto para participar, o usuário não 

pode desassociar estes itens. 

 
Figura 16 – Seção associações sem associações 

 

 
Figura 17 – Seção Associações colapsada 
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Figura 18 – Seção Associações a um grupo 

 

 
Figura 19 – Seção Associações a um projeto 

 

 

 

 

 

3.7 Visualização de transmissão 

Clicando-se na miniatura da transmissão, o usuário é direcionado para uma página (Figura 20) 

onde é possível assistir a transmissão e visualizar algumas informações sobre a mesma. O link 

“URL” permite ao usuário assistir o conteúdo a partir de um outro programa, fora do Portal de 

Vídeos. O link “Informações do evento” direciona à tela “Informações da transmissão” (Figura 

11), e o link “Ver mapa da transmissão” direciona à tela “Mapa da transmissão” (Figura 23), que 

mostra a rota do arquivo solicitado desde sua base de dados até a máquina refletora mais 

próxima do usuário. 
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Figura 20 – Tela Visualizar transmissão 

Se a transmissão já ocorreu (Figura 21) ou ainda não foi iniciada (Figura 22), são exibidas 

mensagens notificando os usuários. 

 

Figura 21 – Aviso de transmissão encerrada 
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Figura 22 – Aviso de transmissão ainda não iniciada 
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Figura 23 – Tela Mapa da transmissão 

3.8 Acesso aos projetos 

O acesso aos projetos do Portal é realizado através do link “Projetos”, no menu lateral (Figura 

113). Este acesso pode ser realizado por qualquer usuário do Portal, inclusive usuários 

anônimos (não-logados). 

Ao clicar no link “Projetos”, o usuário é direcionado à tela “Projetos” (Figura 24). Ao selecionar 

um projeto, o usuário é direcionado a tela “Projeto” (Figura 155) e, dependendo do usuário e do 

tipo de associação que este possui com o projeto, a tela “Projeto” (Figura 155) se altera. Se o 

usuário for anônimo, a tela “Projeto” apresentada é “Projeto ao anônimo”, como mostra a 

Figura 25. 

Se o usuário não é membro de nenhum grupo membro do projeto, a seção “Informações sobre 

o projeto ao anônimo” (Figura 26) se altera na tela “Projeto ao anônimo” para a seção 

“Informações sobre o projeto ao não membro” (Figura 28). 

Se o usuário é membro, moderador, ou criador do grupo, a tela “Grupo” (Figura 136) se 

comporta conforme descrito no capítulo 2. As outras seções da página funcionam como 

descritas anteriormente. 
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Figura 24 – Tela Projetos 

 

Figura 25 – Tela Projeto ao anônimo 
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Figura 26 – Seção Informações sobre o projeto ao anônimo 

 

Figura 27 – Tela Projeto ao não membro 

 

Figura 28 – Seção Informações sobre o projeto ao não membro 
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3.9 Acesso à Grupos 

O acesso aos grupos do Portal é realizado através do link “Grupos” do menu lateral (Figura 

113). Este acesso pode ser realizado por qualquer usuário do Portal, inclusive usuários 

anônimos (não-logados). Ao clicar no link “Grupos”, o usuário é direcionado à tela “Grupos” 

(Figura 29). Selecionando um dos grupos o usuário é direcionado à tela “Grupo” (Figura 136) e 

dependendo do usuário e do tipo de associação que este possui com o grupo, a tela “Grupo” 

(Figura 136) se altera. Se o usuário for anônimo, a tela “Grupo” apresentada ao usuário é a tela 

“Grupo ao anônimo” (Figura 25). 

Se o usuário não é membro do grupo, a seção “Informações sobre o grupo ao anônimo” (Figura 

26) se altera na tela “Grupo ao anônimo” para a seção “Informações sobre o grupo ao não 

membro” (Figura 28). Se o usuário é membro do grupo ou é o moderador do grupo, ou mesmo 

o criador do grupo a tela “Grupo” (Figura 136) se comporta conforme descrito no capítulo 0. As 

outras seções da página funcionam como descrito anteriormente. 

 

Figura 29 – Tela Grupos 
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Figura 30 – Tela Grupo ao anônimo 

 

Figura 31 – Seção Informações sobre o grupo ao anônimo 

 

Figura 32 – Tela Grupo ao não membro 
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Figura 33 – Seção Informações sobre o grupo ao não membro 

 

3.10 Busca simples 

O portal possui um sistema de busca simples de vídeo, localizado na seção “Busca de Vídeos” 

(Figura 34) do menu lateral (Figura 113). Para realizar uma busca o usuário deve digitar 

palavras associadas ao vídeo a ser procurado. Ao pressionar o botão “OK”, ele será 

direcionado à tela “Resultados da Busca” (Figura 35), que mostrará os vídeos relativos à busca 

solicitada. 

 

Figura 34 – Seção Busca de Vídeos 

 

Figura 35 – Tela Resultados da Busca 
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3.11 Busca avançada 

A busca avançada de vídeos é acessível através do link “Busca Avançada” do menu lateral 

(Figura 113) direciona o usuário à tela “Busca avançada” (Figura 36). A seção “Utilizar 

parâmetros de busca configurados” (Figura 38) só está disponível quando o usuário está 

logado. 

Ao utilizar a busca avançada sem selecionar nenhuma das opções da seção “Opções 

Avançadas” (Figura 37), o sistema realiza a busca simples, como descrito anteriormente. 

Ao selecionar um dos checkbox “Selecionar formato”, “Selecionar taxa”, “Definir resolução” ou 

“Definir período”, o usuário limita os resultados da busca conforme o formato, a taxa, a 

resolução ou o período dependendo das opções escolhidas. A apresentação do resultado da 

busca é análoga ao de uma busca simples. 

Ao selecionar algum dos parâmetros da seção “Utilizar parâmetros de busca configurados” 

(Figura 38), a busca é limitada conforme os parâmetros definidos e o perfil default da tela 

“Preferências do usuário” (Figura 120). 

 

Figura 36 – Tela Busca avançada 

 

Figura 37 – Seção Opções Avançadas 
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Figura 38 – Seção Utilizar parâmetros de busca configurados 

3.12 Informações 

O link “Quem Somos” do menu lateral (Figura 113) é acessível a todos os usuários e direciona 

à tela “Quem somos” (Figura 39) que informa a qualquer usuário, logado ou não, sobre o Portal 

e uma breve informação sobre sua utilização.  

 

Figura 39 – Tela Quem somos 
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3.13 Ajuda 

O link “Ajuda” do menu lateral (Figura 113) é acessível a todos os usuários e direciona à tela 

“Ajuda” (Figura 40) que fornece informações sobre solução de possíveis problemas que podem 

afetar o usuário. 

 

Figura 40 – Tela Ajuda 

 

3.14 Contato 

O link “Contato” do menu lateral (Figura 113) é acessível a todos os usuários e direciona à tela 

“Contatos do Portal” (Figura 41) que fornece informações sobre as formas de se comunicar 

com os responsáveis pelo Portal.  
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Figura 41 – Tela Contatos do Portal 

3.15 Cadastro 

O link “Cadastro” do menu lateral (Figura 113) é acessível somente a usuários anônimos e 

direciona à tela “Cadastro” (Figura 42). Esta funcionalidade realiza o cadastro do usuário no 

sistema. Para isso ele deve preencher os dados presentes na seção “Dados Obrigatórios” 

(Figura 43). Os dados da seção “Dados opcionais” (Figura 44) são opcionais. Após o 

preenchimento do formulário o usuário é direcionado à tela Home. 
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Figura 42 – Tela Cadastro 

 

Figura 43 – Seção Dados obrigatórios 
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Figura 44 – Seção Dados opcionais 

 

3.16 Lembra senha 

O link “Lembrar senha” do menu lateral (Figura 113) é acessível somente a usuários anônimos 

e direciona à tela “Lembrar Senha” (Figura 45). Esta tela possui um campo para o nome do 

usuário e assim que o botão “OK” é pressionado, um e-mail para alteração de senha com uma 

chave de validação é enviado ao e-mail configurado nas informações usuário. 

 

 

Figura 45 – Tela Lembrar Senha 
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4 Área do Administrador – Administrar 

4.1 Acesso à área de administração 

Após realizar o login como usuário administrador, o usuário tem acesso às funcionalidades de 

administração através do link “Administrar”. Todos os recursos de administração estão 

dispostos em forma de link na pagina de administração, cada um com uma breve descrição de 

funcionalidades, ou então dispostos dentro da hierarquia a partir do link Administrar no Menu 

de opções a esquerda. A pagina de administração, e a lista de itens estão indicados na Figura 

46. 

As funcionalidades contempladas nesta tela são apresentadas em detalhes nos tópicos que 

seguem. 

 

Figura 46 - Tela de administração do portal 
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4.2 Administrar usuários do portal 

Consiste na capacidade de alterar os privilégios, de uso do portal, de cada usuário 

separadamente. A tela principal de administração dos usuários (Figura 47) contém uma 

listagem paginada de todos os usuários cadastrados no portal, bem como ícones que auxiliam 

na administração dos privilégios de acesso dos usuários. 

 

Figura 47 – Tela de administrar usuários do portal 
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4.2.1 Informações do usuário 

O administrador tem acesso às informações detalhadas de cada usuário cadastrado no portal 

clicando no link sobre o nome do usuário em questão (conforme apresentado na Figura 48).  

 

Figura 48 – Link para informações do usuário 

A tela com informações detalhadas do usuário é exibida na Figura 49 

 

Figura 49 – Tela de informações do usuário do portal 

 
 



 4

4.2.2 Autorização de Upload 

Como descrito anteriormente, o administrador controla os usuários que podem fazer upload de 

vídeo. O gerenciamento deste controle é realizado a partir dos ícones apresentados na Figura 

50. O primeiro ícone indica que o usuário recebeu a permissão para realizar upload de vídeos, 

o segundo, que o mesmo não possui autorização para tal e o último, que o usuário tem 

permissão de fazer upload por ser um usuário privilegiado. 

 

 

Figura 50 - Ícones para controle de autorização de Upload 

4.2.3 Atribuição de privilégio ao usuário 

O administrador poderá como dito anteriormente, atribuir “privilégios” a cada usuário, 

permitindo então que os mesmos possam fazer upload de vídeos, criar grupos e projetos, 

adicionando conteúdo ao portal de forma automatizada, sem necessidade de aprovação do 

administrador para realizar tais tarefas. O gerenciamento deste privilégio é realizado através 

dos ícones apresentados na Figura 51. O primeiro ícone indica que um usuário não é 

privilegiado, o segundo, indica que o mesmo é um usuário privilegiado. 

  

Figura 51 – Ícones para controle de privilégio de usuário. 

4.2.4 Exclusão de usuário 

A exclusão de usuário pode ser realizada através da página de administrar usuários (Figura 

49), sendo  acessível através de um ícone que pode assumir dois estados, desativado e 

ativado, conforme apresentado na Figura 52. 

 

Figura 52 - Ícone desativado e ativado, respectivamente. 

Quando o administrador seleciona a opção de exclusão de um usuário, os dados deste usuário 

não são excluídos. O que ocorre é a desativação da conta deste usuário, ficando o mesmo 

impossibilitado de logar no sistema. 

 

Para cada alteração realizada pelo administrador nos privilégios de utilização do portal pelos 

usuários, será exibida uma mensagem de confirmação de ação, logo acima da página de 

administrar usuários, semelhante à mostrada na Figura 53. 

 

 

Figura 53 – Mensagem de confirmação de ação 
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4.3 Aprovação de grupos e projetos 

Grupos e projetos criados por usuários não privilegiados necessitam ser aprovados pelo 

usuário administrador Isso é realizado através da tela da Figura 54. 

 

Figura 54 – Imagem da tela de aprovação de grupos e projetos 
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4.3.1 Aprovação de grupos 

Todo grupo criado por um usuário não privilegiado, necessita de autorização do administrador 

para que ele de fato passe a existir. Assim, dentre as atribuições do administrador, está a 

tarefa de avaliar e aprovar a criação de cada grupo. Esta funcionalidade esta disponível através 

do link Grupos/Projetos, presente na tela de administração (Figura 46), ou dentro da hierarquia 

administrar do menu lateral presente em todas as telas 

Na Figura 55, são exibidas em destaque as opções de aprovação e negação de criação de 

grupo (disponível ao administrador). Ao clicar no ícone à esquerda (seta verde), o 

administrador aprova a criação do grupo, clicando no ícone à direita, ele desaprova sua 

criação.  

 

 

Figura 55 – Tela de aprovação/desaprovação de grupos 

Através dessa mesma tela o administrador pode acessar as informações detalhadas a respeito 

do grupo e do usuário que o criou. 

4.3.2 Aprovação de projetos 

 

Cabe ao administrador aprovar, ou não, os projetos submetidos pelos grupos cujos criadores 

são usuários que não possuem privilégios. As opções de aprovação de grupos e projetos estão 

concentradas em uma mesma tela, também encontradas através do link Grupos/projetos na 

tela de Administração de grupos e projetos. 

Na Figura 56 são exibidas em destaque as opções de aprovação e negação de criação de. Ao 

clicar no ícone à esquerda (seta verde), o administrador aprova a criação do projeto, clicando 

no ícone à direita, ele desaprova sua criação.  

 

Figura 56 – Tela de aprovação/não aprovação, de projetos 

Da mesma forma como na parte de aprovação de grupos, através dessa mesma tela o 

administrador poderá também acessar informações detalhadas tanto do grupo que esta 

submetendo o projeto (clicando em cima do nome do grupo), quanto do projeto que esta sendo 

submetido (clicando em cima do nome do projeto). 
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4.4 Aprovação de vídeos e transmissões 

Vídeos e transmissões atribuídos como públicos, ou seja, que podem ser visualizados por 

qualquer usuário, antes de serem publicados, precisam ser submetidos a uma aprovação 

prévia do administrador do portal (caso o usuário não possua privilégios).  

Se o usuário que fez upload do vídeo, ou agendamento da transmissão for um usuário 

privilegiado, esta aprovação é automática, ou seja, o administrador não precisara aprovar, ou 

não, o vídeo, ou transmissão, para que a mesma publicada no portal. 

A tela de aprovação/não aprovação de vídeos e transmissões é acessível através do link 

Vídeos/Transmissões na página do administrador (Figura 46). A Figura 57 apresenta a tela 

para aprovação/não aprovação, de vídeos e transmissões. 

 

Figura 57 - Tela de aprovação/não aprovação, de vídeos e transmissões. 

4.4.1 Aprovação de vídeos 

Para que um vídeo seja publicado diretamente no portal, o usuário que fez o upload do vídeo 

deve possuir privilégios, caso o usuário não possua, o vídeo o qual fez upload é submetido a 

uma avaliação (aprovação/não aprovação) pelo administrador do portal. Na Figura 58 são 

exibidas em destaque as opções de aprovação e não aprovação de publicação de vídeo. Ao 

clicar no ícone à esquerda (seta verde), o administrador aprova a publicação do vídeo, clicando 

no ícone à direita, ele desaprova sua publicação. 
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Figura 58 – Aprovação/reprovação de vídeos 

Nessa tela o administrador do portal também tem opções de visualizar as informações do vídeo 

(clicando no título do vídeo) e do usuário que fez o upload (clicando sobre o nome o usuário). 

4.4.2 Aprovação de transmissões 
 

As transmissões públicas, da mesma forma que para os vídeos, também precisam ser 

submetidas a uma avaliação do administrador para serem publicadas, a menos que o usuário 

que agendou a transmissão seja um usuário privilegiado. Este recurso é disposto na mesma 

tela do recurso de aprovação/não aprovação de vídeos, e pode ser acessado através do link 

Vídeos/Transmissões na tela do administrador (Figura 46). 

Na Figura 59 são exibidas em destaque as opções de aprovação e negação de publicação de 

transmissão (disponível ao administrador). Ao clicar no ícone à esquerda (seta verde), o 

administrador aprova publicação da transmissão, clicando no ícone à direita, ele desaprova sua 

publicação.  

 

Figura 59 – Aprovação/reprovação de transmissões 

Através da tela de aprovação/não aprovação de transmissões também e possível acessar as 

informações referentes à transmissão e ao usuário que a submeteu. 

4.5 Relatórios 

O administrador do portal tem a possibilidade de visualizar uma série de relatórios com 

informações do sistema, isso é possível através da área de relatórios (Figura 60), acessível 

através do link Relatórios dentro da pagina de administração (Figura 46).  
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Figura 60 – Tela de relatórios 

4.5.1 Selecionando o relatório 

Os relatórios são disponibilizados na forma de listagens ou gráficos. Algumas listagens e 

gráficos são acessíveis diretamente através de links, outros, requerem que seja selecionada 

uma das opções disponibilizadas nas caixas de seleção (Figura 61) em seguida clicando sobre 

o botão “OK” associado à caixa. 

 

Figura 61 – Selecionando a transmissão cujo  será gerado o relatório 

4.5.2 Relatórios tipo listagem 

O portal, como dito anteriormente, dispõe de vários tipos de relatórios. São 5 (cinco) os 

relatórios do tipo listagem: vídeos cadastrados, transmissões cadastradas, vídeos 

armazenados em um determinado servidor, e acessos detalhados a um vídeo ou transmissão. 
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4.5.2.1 Vídeos cadastrados 

O relatório de vídeos cadastrados consiste de uma tela na qual são exibidos todos os vídeos 

cadastrados no portal. Para visualizar esse relatório basta o administrador selecionar a opção 

“Vídeos Cadastrados”. A Figura 62 exibe a tela do relatório de vídeos cadastrados. Como se 

pode observar, é possível ordenar a listagem com base no título dos vídeos ou na data de 

publicação. 

 

Figura 62 – Tela de Relatório de vídeos cadastrados no portal 
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4.5.2.2 Transmissões cadastradas 

O relatório de transmissões cadastradas, assim como o de vídeos cadastrados, exibe todas as 

transmissões cadastradas no portal, tanto as que já ocorreram quanto as que ainda não foram 

realizadas. 

As transmissões são exibidas com o auxilio de um calendário, sendo exibidas todas as 

transmissões que ocorreram, estão ocorrendo, ou ocorrerão na data selecionada no calendário. 

Por padrão, quando o relatório é acessado, a data atual (dia e hora), é selecionada no 

calendário. A Figura 63 exibe o relatório de transmissões. 

 

 

Figura 63 - Relatório de transmissões 

4.5.2.3 Vídeos armazenados no servidor 

O relatório de vídeos armazenados no servidor, como o próprio nome diz, exibe todos os 

vídeos armazenados em um dado servidor. Para visualizar este relatório, o administrador deve 

selecionar o servidor (Figura 64), e em seguida clicar no botão “OK”. 
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Figura 64 – Selecionando servidor 

A tela desse relatório é exibida na Figura 65. 

 

Figura 65 – Vídeos armazenados no servidor selecionado 

4.5.2.4 Acessos a vídeo 

O relatório de acessos a vídeo exibe uma listagem paginada, de todos os acesos feitos ao 

vídeo selecionado pelo administrador (Figura 64). Nesse relatório estão contidas informações 

sobre quem acessou o vídeo e instante de acesso (Figura 66). 
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Figura 66 – Acessos a um vídeo especifico 

4.5.2.5 Acessos à transmissão 

O relatório de acessos à transmissão exibe uma listagem paginada, contendo informações 

sobre todos os usuários que acessaram a transmissão selecionada pelo administrador (Figura 

67). 

 

Figura 67 – Acessos à transmissão 
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4.5.3 Relatórios tipo gráfico 

Como descrito, o administrador tem acesso também a relatórios na forma de gráficos. 

Atualmente o portal dispõe de 4 (quatro) relatórios do tipo gráfico: acesso a servidores, espaço 

utilizado em disco, acesso a vídeo e acesso a transmissão. Todos os relatórios do tipo gráfico 

possuem a opção de exibição em 3 (três) tamanhos: P, M e G (pequeno, médio e grande 

respectivamente). Os gráficos são carregados, por padrão, no tamanho P. 

4.5.3.1 Acessos aos servidores 

O administrador pode verificar a distribuição de acesso aos servidores através de um gráfico do 

tipo pizza. No mesmo são discriminadas informações do servidor e o número de acessos 

(Figura 68). 

 

Figura 68 – Gráfico de acessos aos servidores 

4.5.3.2 Espaço em disco utilizado 

O administrador tem acesso também a um gráfico onde ele pode verificar o espaço em disco 

utilizado em cada servidor. Este gráfico é do tipo barra vertical (escala em gigabytes), e contém 

todos os servidores de armazenamento de vídeo(Figura 69). 
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Figura 69 – Gráfico de espaço utilizado em disco  

 

4.5.3.3 Acessos a vídeo 

O administrador também tem acesso a um gráfico para visualização da distribuição de acesso 

a um vídeo ao longo do tempo (Figura 64). O intervalo de observação desse relatório pode ser 

modificado através de um calendário, conforme apresentado na Figura 70.  

 

Figura 70 – Gráfico de acessos à vídeo 

4.5.3.4 Acessos à transmissão 

Outro gráfico disponível é o de distribuição de acessos a uma determinada transmissão. Este 

gráfico também dispõe da opção para alterar o intervalo de observação. O gráfico de acessos à 

transmissão é exibido em destaque na Figura 71 
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Figura 71 – Gráfico de acessos à transmissão 

4.6 Servidores 

O administrador do portal pode configurar algumas informações referentes aos servidores do 

portal. Essas informações podem ser acessadas e alteradas a partir da tela de administração 

dos servidores, mostrada na Figura 72, que pode ser alcançada através do link Servidores, 

dentro da hierarquia da opção Administrar, no menu lateral. 

 

 

Figura 72 – Administração de servidores 
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4.6.1 Alterar e-mail 

Dentro da tela de administrar servidores (Figura 72), o administrador pode alterar as 

configurações do servidor de e-mail a ser utilizado pelo portal. Para isso, ele deve clicar sobre 

a opção “Alterar”. É exibida então a tela da Figura 73, na qual devem ser inseridas as 

informação do novo servidor. 

 

 

Figura 73 - Alterar configurações de e-mail do sistema 

4.6.2 Configurações de servidores 

 

A plataforma de gerência de vídeo permite que os vídeos sejam armazenados em servidores 

distintos. Através desta opção, o administrador define qual será o servidor de armazenamento 

principal (Figura 74). O servidor principal é aquele que será utilizado para armazenar os vídeos 

de um usuário enquanto não é associado nenhum servidor adicional a ele (ver seção 4.6.4) 

 

Figura 74 – Selecionando servidor padrão do portal 
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4.6.3 Gerenciar dados de servidores 

O administrador pode configurar os dados referentes à autenticação nos servidores de 

armazenamento de vídeo disponíveis. Estas informações são necessárias para a plataforma de 

gerência realizar a replicação de vídeos de forma automatizada. Essa tela pode ser acessada 

através do link “Dados dos servidores” na tela de administrar servidores (Figura 72). A tela 

gerenciar dados de servidores é exibida em destaque na Figura 75. 

 

Figura 75 – Gerenciar dados de servidores 

4.6.4 Gerenciar servidores dos grupos 
 

O administrador pode definir que servidores podem armazenar vídeos de um determinado 

grupo de usuários. Esta opção permite, por exemplo, que o administrador limite que os usuário 

de um grupo só possam fazer upload para um servidor de armazenamento específico. Trata-se 

de um mecanismo que foi desenvolvido para possibilitar um modelo de operação no qual uma 

instituição disponibiliza um servidor de armazenamento para compor a plataforma de 

distribuição de vídeo e que os usuários desta instituição são restringidas pelo sistema de fazer 

uploads de vídeos unicamente para o servidor em questão. 

A tela de gerência de servidores de grupo é acessada através do link “Servidores de grupos”,  

exibida em destaque na Figura 76. Nela o administrador deve selecionar o grupo de usuários e 

os servidores para os quais os usuários do grupo selecionado poderão realizar o upload de um 

vídeo. 
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Figura 76 – Gerenciar servidores de grupos 

4.6.5 Informações do serviço 

 

Na tela informações do serviço (Figura 77), o administrador pode editar os textos que 

aparecem para os usuários do Portal. Os textos que podem ser editados são: “Política de 

upload”, “Política de Agendamento de transmissões” e o texto “Quem Somos”. 

 

Figura 77 – Tela de edição dos textos 

O administrador também pode editar os e-mails de contato do serviço de vídeo. A tela de 

edição de contatos e apresentada em destaque na Figura 78. 
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Figura 78 – Tela de edição de contatos 
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5 Área do Gerente – Gerenciar 

5.1 Acesso à área de gerência 

Após realizar o login como usuário gerente, o usuário tem acesso às funcionalidades de 

gerência da infra-estrutura da plataforma de distribuição de vídeo.  

A Figura 79 apresenta a tela principal da área de gerência. Ela é exibida quando se clica na 

opção “Gerenciar”. Nela encontram-se informações das funcionalidades disponibilizadas ao 

usuário Gerente. Nas próximas seções, seguem informações detalhadas de cada uma das 

funcionalidades providas ao Gerente. 

 

 

Figura 79 – Tela Gerenciar  

 

 

 

 

 

 



 6

5.2 Elementos 

Nesta área o gerente tem uma visão hierárquica de todos os elementos que compõem a infra-

estrutura de distribuição de vídeo (Figura 80). O objetivo é facilitar o gerente a ter uma visão 

entre elementos e a relação entre os mesmos. 

 

Figura 80 – Seção Elementos 

 

A árvore de elementos da infra-estrutura de distribuição de vídeo segue detalhadamente 

ilustrada na Figura 81. Como se pode verificar primeiramente são exibidos os POPs, depois os 

servidores existentes em cada POP e por fim os serviços (dvod e dlive) instalados em cada um 

dos servidores. 
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Figura 81 – Visualização hierárquica dos elementos 
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5.3 Monitorar rede 

Nesta seção o usuário gerente tem a possibilidade de verificar informações a respeito da infra-

estrutura de rede utilizada para a distribuição de vídeos. A Figura 82 mostra a tela de monitoria 

de rede. Nela o usuário tem a visão de todos os POPs e os enlaces que interligam os mesmos. 

 

Figura 82 – Monitoria de rede 
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5.3.1 Visualizando informações de nó 

Ao colocar o mouse sobre cada ponto do mapa, é exibida ao usuário gerente uma caixa com 

as informações a respeito de todos as conexões de rede que saem do respectivo POP. 

 

Figura 83 – Informação de rede de nó específico 

5.3.2 Visualizando informações de enlace 

Ao colocar o mouse sobre uma das linhas que representam os enlaces que interligam cada 

POP, é exibido um gráfico com informações a respeito do tráfego naquele respectivo enlace. 
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Figura 84 - Gráfico de banda utilizada no enlace selecionado 
 
 

5.4 Monitorar servidores 

Nesta seção o usuário tem a visão de todos os servidores que compõem a rede de distribuição 

de vídeo (Figura 85). Os servidores indicados em verde representam os servidores padrão. 

Toda vez que o sistema não consegue definir qual POP está localizado mais próximo do 

usuário que está requisitando um vídeo, o sistema direciona a requisição do usuário a um dos 

servidores padrão em um modelo de rodízio. 
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Figura 85 – Monitoria de servidores 

5.4.1 Selecionando servidor 

Para verificar informações detalhadas a respeito de um dos servidores, o gerente deve clicar 

com o botão direito sobre um dos servidores, conforme ilustrado na Figura 86. 
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Figura 86 – Seleção de servidor 

 

5.4.2 Status de servidores 

Após selecionar o servidor, é exibida uma caixa com informações detalhadas do mesmo 

(endereço IP, Uptime, uso de CPU, memória e espaço de disco). Pode ser solicitado 

informações de vários servidores ao mesmo tempo. A Figura 87 mostra uma tela onde são 

exibidas informações de todos os servidores. Para atualizar as informações de um servidor, 

basta clicar no ícone atualizar (indicado na cor verde). Um clique duplo no ícone atualizar 

habilita/desabilita a atualização automática das informações do respectivo servidor. 
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Figura 87 – Status dos servidores 

 

5.5 Monitoria de serviços 

Nesta área o gerente tem a possibilidade de verificar informações de status dos serviços de 

distribuição de vídeo operando na rede. A Figura 88 mostra a tela de monitoria de serviços. 

Nela são exibidos todos os serviços que estão operando na rede de distribuição de vídeo. 
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Figura 88 – Monitoria de serviços 

 

5.5.1 Seleção de serviços 

Para verificar informações de status detalhadas de cada serviço, o usuário gerente deve 

selecionar o servidor, clicando com o botão direito sobre o mesmo. Será exibido então os 

serviços operando no servidor selecionado (Figura 89). 
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Figura 89 – Selecionando serviço 

5.5.2 Informações de serviços 

Logo após selecionar o serviço a ser monitorado (atualmente, dois serviços estão disponíveis: 

serviço de vídeo sob demanda (DVoD) e serviço de vídeo ao vivo (Dlive) ), é exibida uma caixa 

com a informação da porta onde o serviço está operando e todas as sessões de distribuição de 

vídeo que o respectivo serviço está atendendo naquele instante de tempo (Figura 90). Assim 

como na tela de informações de servidores, para atualizar as informações de um serviço basta 

clicar no ícone atualizar (indicado na cor verde). Um clique duplo no ícone atualizar 

habilita/desabilita a atualização automática das informações do respectivo serviço. 
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Figura 90 – Status de serviços 

5.6 Medição sob demanda 

O sistema possibilita, além das informações de rede e servidores apresentadas anteriormente,  

que o usuário gerente solicite a realização de medições a serem realizadas sobre a rede. Estas 

medições são disponibilizadas através da área de medição sob demanda. 

Para solicitar uma medição, inicialmente o usuário gerente deve selecionar o tipo de medição a 

ser realizada (Figura 91). Atualmente são disponibilizadas dois tipos de medições: através de 

PING e através da ferramenta de medições Command Line MP. 

 

 

Figura 91 – Seleção de tipo de medição 
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5.6.1 Ping 

A Figura 92 mostra as opções de seleção quando é selecionada a opção de PING. 

Primeiramente o gerente deve selecionar qual o servidor alvo e em seguida, qual o intervalo 

entre as medições. Após clicar em “OK”, é exibido um gráfico com os resultados das medições. 

 

 

Figura 92 – Verificação de tempo de Ping 

5.6.2 Ferramenta Command Line MP 

Quando seleciona a ferramenta Command Line MP, o gerente deve selecionar ainda a opção 

de medição a ser realizada (Figura 93). As opções são: round-trip delay, one-way delay e trace 

route. 

 

Figura 93 - Ferramenta Command Line MP 

5.6.2.1 Round-trip delay 

A opção round-trip delay mostra o atraso de ida e volta de um pacote entre dois servidores. 

Primeiramente, o gerente deve selecionar o primeiro servidor que irá compor a medição. Para 

tal, ele deve mover a identificação do servidor (que se encontra na listagem de servidores 

selecionáveis) para a caixa de servidores selecionados (Figura 94).  
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Figura 94 – Verificação de Round-Trip Delay 

 

Após isso, a listagem de servidores selecionáveis irá se atualizar, exibindo somente os 

servidores que possuem conexão com o servidor selecionado inicialmente (Figura 95). Este 

processo deve ser repetido até serem selecionados todos os servidores que compõem a 

medição desejada. Ao final, o usuário gerente deve clicar sobre o botão “OK”. Será gerado 

então um gráfico com o tempo de round-trip delay entre cada par de servidores.  

 

 

Figura 95 – Selecionando servidores 
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5.6.2.2 Trace route 

Outra opção de medição sob demanda disponibilizada pelo Command Line MP é o traceroute 

(Figura 96). O uso desta opção é análogo ao uso da opção de round-trip delay. Primeiramente, 

devem ser selecionados os servidores que irão compor uma medição, e depois definir os 

parâmetros associados à medição, clicando no botão “OK” para iniciá-la. 

 

Figura 96 – Verificação de Trace route 

5.6.2.3 One-way delay 

Outro tipo de medição disponibilizada através do Command Line MP é a medição de atraso 

unidirecional (One-way delay,  Figura 97). O modo de uso desta opção de medição é análogo 

às opções de medição apresentadas anteriormente. Envolve a seleção dos nós e a definição 

dos parâmetros. Ao clicar no botão “OK”, é iniciada a medição, sendo ao fim, gerado um gráfico 

a partir dos dados obtidos. 
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 Figura 97 – Verificação de One-Way delay  

5.6.2.4 Bandwidth 

A última opção de medição do Command Line MP é a opção de bandwidth (Figura 98).  

Através desta opção o usuário gerente solicita a verificação da largura de banda sendo 

utilizada entre os servidores selecionados. 

 

Figura 98 – Verificação de Bandwidth 
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5.7 Configurar rede 

A última seção do usuário gerente é a de configuração de rede. Através desta seção o gerente 

pode realizar a configuração de todos os elementos que compõem a infra-estrutura de 

distribuição de vídeo, seja a respeito da rede, dos servidores ou dos serviços. A Figura 99 

apresenta a tela de configuração. A partir dela o gerente tem acesso a todas as 

funcionalidades de configuração da rede de vídeo digital (Figura 112). 

 

 

Figura 99 – Configuração de rede 
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5.7.1 Adicionar nó 

Para adicionar um novo nó, o usuário gerente deve clicar com o botão direito sobre o local a 

ser inserido o novo ponto. Será exibido então o menu ilustrado na Figura 100. 

 

Figura 100 – Adicionando novo nó 

 

Após selecionar a opção “Add new net node”, é exibida a tela da Figura 101. Nela o gerente 

deve cadastrar as informações do nome e da localização do nó. O usuário também pode definir 

a posição exata do nó (longitude e latitude). 
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Figura 101 – Cadastrando informações do nó 

5.7.2 Adicionar conexão 

Após adicionar o nó, para interconectar o mesmo à rede, o usuário gerente deve solicitar a 

opção “Add connection” (Figura 102). Para configurar a informação da conexão, basta o 

gerente entrar com um label de identificação da conexão, o ponto no qual o nó estará 

conectado e a taxa da referida conexão.  

 

 

Figura 102 – Conectando nó 
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5.7.3 Editando conexões 

A qualquer momento o gerente pode alterar as informações associadas às conexões 

existentes. A Figura 103 mostra a tela através da qual o usuário pode estar realizando a 

alteração das informações das conexões existentes. 

 

 
Figura 103 - Gerenciando conexões 

Na Figura 104 é exibida em detalhes as opções existentes para gerencia das informações das 

conexões. 

 

 

Figura 104 – Detalhe de gerencia conexões 
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5.7.4 Adicionando blocos de endereços 

A cada POP é associado os blocos de endereçamento dos usuários que estarão pendurados 

em um dado servidor. A configuração dos blocos de endereçamento é importante para que a 

plataforma consiga detectar qual o servidor mais próximo do usuário final e assim, otimizar o 

transporte dos fluxos de vídeos através da rede de vídeo digital. A Figura 105 apresenta a tela 

de configuração de blocos de endereçamento. Nela é ilustrado uma rede máscara 24 que está 

pendurada no POP-AP. 

 

 

Figura 105 - Associando blocos de endereços 

5.7.5 Alterando dados de blocos de endereços 

Através da seção de configuração, o usuário gerente pode além de associar blocos de 

endereçamento a cada POP, pode também alterar (Figura 106)  e realocar (Figura 107) os 

blocos de endereçamento já configurados. 

 

 

Figura 106 - Gerenciando blocos de endereços 
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5.7.6 Realocação de blocos de endereçamento 

A realocação de um bloco de endereçamento consiste em associar um bloco já cadastrado a 

outro POP. Para tal basta definir o novo POP a qual o bloco de endereçamento deve ser 

associado (Figura 107). 

 

 

Figura 107 - Realocando blocos de endereços 

5.7.7 Edição de informações 

Através da seção de configuração, o usuário gerente tem a possibilidade de alterar qualquer 

informação dos elementos que compõem a rede de vídeo digital. Nas próximas sub-seções são 

ilustradas algumas das opções disponibilizadas. 

5.7.7.1 Informações de nó 

Consiste na alteração de informações relativas a um dado nó (Figura 108). 

 

Figura 108 - Editando informações de nó 
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5.7.7.2 Informações de servidor (edição, deleção e edição de serviços) 

Consiste na solicitação de alteração de informações relativas a um dado servidor, sua deleção 

ou a edição dos serviços operando no mesmo (Figura 109). 

 

 

Figura 109 - Editando servidores 

5.7.7.3 Informações de serviço (edição, deleção e adição de novos serviços) 

Consiste na alteração de informações relativas a serviços operando em um dado servidor, na 

exclusão de um serviço, ou no cadastro de um novo serviço (Figura 110). 

 

 

Figura 110 - Editando serviços 

A Figura 111 mostra em destaque a tela para alteração de informações relativas aos serviços. 

Como se pode verificar, pode ser alterada a informação da identificação do serviço e da porta 

onde o mesmo está operando. 

 

 

Figura 111 - Alterando dados de serviços 
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5.7.8 Opções gerais 

Por fim, a Figura 112 ilustra todas as opções de configuração disponibilizadas através da área 

de configuração da rede de vídeo digital. 

 

Figura 112 - Opções gerais de configuração 
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6 Área do usuário – Minha Conta 

Para acessar a área pessoal, o usuário deve se logar no Portal. A área pessoal é acessível 

através do menu lateral, através do link “Minha Conta” (Figura 113).. 

 

Figura 113 – Menu Lateral 

 

Figura 114 – Tela Minha conta 
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Ao selecionar a opção “Minha Conta”, o usuário é direcionado para a tela exibida na Figura 

114. Nela são exibidas todas as opções disponibilizadas ao usuário: configuração de dados 

pessoais, gerenciamento de preferências de acesso, e gerenciamento de grupos, projetos, 

vídeos e transmissões. Cada uma das opções é detalhada nas próximas seções. 

6.1 Dados Pessoais 

Para gerenciar as informações pessoais, o usuário deve clicar sobre o link “Dados 

pessoais” do “Menu Lateral” (Figura 113) ou através do link “Dados Pessoais” da tela “Minha 

Conta” (Figura 114). Ao entrar nesta seção, o usuário tem acesso às suas informações 

cadastrais. A Figura 115 exibe a tela com as informações do usuário. 

 

 

Figura 115 – Tela de Informações Pessoais 
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Figura 116 – Seção Informações Pessoais 

6.1.1 Alterar informações 

A tela de alteração de dados cadastrais do usuário é acessível através do link “Alterar 

informações” (Figura 116). Ao clicar no referido link o usuário é direcionado para a tela exibida 

na Figura 117, através do qual ele pode estar alterando suas informações. 

 

Figura 117 – Tela de alterar dados pessoais 
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6.1.2 Alteração de senha 

Um usuário cadastrado pode a qualquer momento solicitar a alteração de sua senha. A 

opção de alteração de senha também é acessível através da tela exibida na Figura 116. Para 

alterar a senha o usuário deve entrar com a senha antiga, bem como confirmar a informação 

da nova senha (conforme ilustrado na Figura 118). 

 

Figura 118 – Tela para alterar de senha de acesso 

6.1.3 Encerrar Conta 

O usuário pode solicitar seu desligamento do sistema. Isso é realizado através da opção 

“Encerrar Conta” (Figura 115). Ao clicar nesta opção, o sistema pede confirmação ao usuário 

conforme ilustrado na Figura 119. Após isso, o usuário não poderá mais se logar no sistema. 

Para voltar a se logar, o usuário deve cadastrar um novo usuário ou solicitar ao administrador a 

reativação de sua conta. 

 

 

Figura 119 – Alerta de confirmação de encerramento de conta 
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6.2 Preferências 

Para acesso à área de preferências do usuário, deve-se clicar no link “Preferências” no 

Menu Lateral (representado na Figura 113) ou clicar no link “Preferências” da tela “Minha 

Conta” (Figura 114).  Ao selecionar a opção de preferências, o usuário é direcionado à tela com 

todas as informações de preferências cadastradas (Figura 120). 

 

Figura 120 – Tela de Preferências do Usuário 

6.2.1 Alteração de informações de preferência 

Ao selecionar a opção “Alterar” na página exibida na Figura 120, o usuário é 

direcionado para a tela de “Alteração de preferências”, apresentada na Figura 121. Nesta tela, 

entre outras coisas, o usuário tem a possibilidade de configurar as preferências de acesso, 

definir se deseja que sejam mantidos históricos de acesso a vídeos e transmissões ou, criar 

novos perfis de acesso. 
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Figura 121 – Tela Alteração de preferências 

 
 
 
 
 

Figura 122 – Seção Preferências 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 123 – Seção Classificação 
 

 

Figura 124 – Seção Fonte 
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6.2.2 Perfil de acesso 

O perfil de acesso padrão é mostrado na tela “Preferências do usuário”, representado 

na Figura 120. O usuário pode criar quantos perfis de acesso ele quiser. Para cada perfil, o 

usuário define as características do terminal e da rede de acesso que ele utilizará para acessar 

a plataforma (Figura 125). Dentre os perfis criados, o usuário define qual será o perfil padrão. O 

perfil padrão é o utilizado no processo de busca avançada. A área seção detalhada do perfil de 

acesso está representada na seção “Perfil de acesso”. 

 

Figura 125 –Perfil de acesso 
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6.2.2.1 Adicionar um perfil de acesso 

Para adicionar um perfil de acesso o usuário deve clicar sobre o link “Novo Perfil” na tela 

“Alteração de preferências” (Figura 121), que transfere o usuário para a tela de “Perfil de 

acesso”, mostrada na Figura 126. 

 

Figura 126 – Tela Adicionar perfil de acesso 
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6.2.3 Alterar/excluir um perfil de acesso 

A alteração do perfil de acesso é feita através da tela “Alteração de preferências” 

(Figura 121). Para alterar informações de um determinado perfil, primeiramente o usuário deve 

selecionar o perfil desejado. Após selecionar o perfil, o usuário deve confirmar a operação 

através do botão “Alterar” desta tela. Para excluir um perfil, deve-se selecionar o perfil e a 

opção “Excluir perfil de acesso selecionado” e confirmar através do link “Alterar” (Figura 127). 

 

Figura 127 – Seção Alterar perfil de acesso 

6.2.4 Visualização de histórico de vídeos 

O histórico de acesso aos vídeos é acessado através do link “Visualizar” na tela “Preferências 

do usuário” (Figura 120).  O usuário pode apagar os dados relativos ao histórico através do link 

“Limpar”. Estes links estão detalhados na seção “Histórico” representado na Figura 128. Ao 

utilizar o link “Vizualizar”, o usuário é direcionado para a tela “Histórico de vídeos” representado 

na Figura 129. 

 

Figura 128 – Seção Histórico 
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Figura 129 – Tela Histórico de vídeos 
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6.2.5 Visualização de histórico de eventos visualizados 

Analogamente, a visualização do histórico dos acessos às transmissões é acessada pelo link 

“Visualizar” (Figura 128). Para apagar os dados de histórico de eventos do usuário, a operação 

é similar, através do link “Limpar” da Figura 128 respectivo aos eventos. Ao clicar no link o 

usuário é direcionado à tela “Histórico de eventos”, representada na Figura 130. 

 

Figura 130 – Tela Histórico de eventos 
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6.3 Grupos e projetos do usuário 

A listagem dos grupos e projetos que o usuário pertence é acessado pelo link 

“Grupos/Projetos” presente no menu lateral “Minha Conta”, conforme a Figura 113, ou através 

do link “Grupos/Projetos” da tela ”Minha Conta” (Figura 114). Esta listagem está representada 

na tela “Grupos e Projetos” da Figura 131. 

Os ícones representados por  indicam que o usuário é moderador do respectivo grupo ou 

projeto. Os ícones representados por  indica que o usuário é criador do respectivo grupo ou 

projeto 

 

 

Figura 131 – Tela Grupos e Projetos 

6.3.1 Criação de novo grupo 

Como descrito anteriormente, qualquer usuário cadastrado pode criar um grupo de 

usuários. Para criar um novo grupo, o usuário deve clicar no link “Criar novo grupo” da tela 

“Grupos e Projetos” (Figura 131). Para que de fato o grupo passe a existir, ele precisa ser 

aprovado pelo usuário administrador, a menos que o usuário seja um usuário privilegiado. No 

exemplo ilustrado na tela de “Informações do novo grupo” (Figura 132), o usuário não é 

privilegiado (como notificado na mensagem em verde). Neste caso, é exibida uma mensagem 

ao mesmo, notificando-o que a criação do grupo irá passar pelo crivo do administrador do 

portal. 
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Figura 132 – Tela Informações do novo grupo 

 

Figura 133 – Seção Informações do novo grupo 
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Para criar um grupo, as únicas informações necessárias é o nome do grupo e uma 

descrição. Uma informação adicional que pode ser inserida é um link apontando para um site 

do grupo. Outra opção que deve ser configurada pelo usuário no momento da criação do grupo 

é se a entrada de novos usuários no mesmo é de acesso livre ou restrito (em destaque na 

Figura 133), ou seja, se qualquer usuário que desejar pode entrar no grupo, ou se existe a 

necessidade do responsável ou de um moderador do grupo aprovar a participação do usuário 

requisitante. 

6.3.2 Criação de novo projeto 

Para criar um novo projeto, o usuário deve clicar no link “Criar novo projeto”, localizado na tela 

“Grupos e Projetos” (Figura 131). Na tela que aparece, tela “Informações do novo projeto”, o 

usuário deve cadastrar as informações do novo projeto (nome, descrição, link e tipo de acesso 

ao projeto), conforme exibido na Figura 134. Caso o usuário não tenha os privilégios de 

acrescentar conteúdo automaticamente ao portal (como notificado na mensagem em verde), 

uma requisição será envida ao administrador. 

 

Figura 134 – Tela Informações do novo projeto 
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Figura 135 – Seção Informações do novo projeto 

Da mesma forma que para grupos, é possível definir o tipo de acesso ao projeto 

(Figura 135). 
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6.3.3 Visualização das Informações de um grupo 

Ao selecionar um grupo, o usuário vai para a tela “Grupo”, representada na Figura 136. 

Se o usuário é moderador, tem acesso às funcionalidades relacionadas a este grupo 

representadas na Figura 137. O criador do grupo possui as funcionalidades relacionadas a 

administração e do moderador, mostrada na Figura 138. 

 

Figura 136 – Tela Grupo 



 9

 

Figura 137 – Tela Grupo para moderador 
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Figura 138 – Tela Grupo para criador do grupo 
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6.3.3.1 Alterações de um grupo 

Para alterar os dados cadastrais de um grupo, deve ser selecionada a opção “Alterar” 

na seção “Informações sobre o grupo” (Figura 139), o usuário será direcionado então à tela de 

informações sobre o grupo, mostrada na Figura 140. Lembrando que esta opção só é 

disponibilizado ao criador do grupo. 

 

Figura 139 – Seção Informações sobre o grupo 

 

Figura 140 – Tela Informações sobre o grupo 
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Para desativar um grupo, deixando indisponível seu acesso, o criador do grupo, deve 

selecionar a opção “Desativar” na seção “Informações sobre o grupo” (Figura 139). As opções 

de alterar, desativar, adicionar moderadores e excluir moderadores são exclusivas do criador 

do grupo.  

 

6.3.3.2 Adição de moderador ao grupo 

O acesso à opção de adição de um novo moderador ao grupo também é feito através da seção 

“Informações sobre o grupo” (Figura 139). Ao selecionar o link “Adicionar moderador”, o criador 

do grupo é direcionado para a tela mostrada na Figura 141. 

 

Figura 141 – Tela Adicionar moderador ao grupo 
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Figura 142 – Seção Adicionar moderar ao grupo 

Nesta tela, o criador do grupo seleciona dentre os usuários que fazem parte do grupo, qual irá 

passar a ter privilégios de moderador. 

 

6.3.3.3 Exclusão de moderador do grupo 

De modo análogo ao processo de adição de um novo moderador, para a remoção de privilégio 

de moderador de um dado usuário, o criador primeiro deve selecionar o link “Excluir 

moderador” (Figura 139). Após selecionar esta opção, ele é direcionado para a tela “Excluir 

moderador do grupo”, exibida na Figura 143, onde ele seleciona dentre os usuários 

moderadores, qual irá deixar de ter a atribuição de moderador (em destaque na Figura 144). 
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Figura 143 – Tela Excluir moderador do grupo 

 

 

Figura 144 – Seção Excluir moderador do grupo 

 
 
 
 



 1

6.3.3.4 Gerência de privilégio do usuário dentro do contexto do grupo 

Ao selecionar o link “Membros” (Figura 139), o usuário criador é direcionado para a tela 

“Membros do grupo”, na qual ele pode estar removendo e atribuindo privilégio de publicação 

aos membros do grupo. Usuários que receberem privilégios de publicação poderão associar 

vídeos ao grupo em questão sem a necessidade de aprovação do mesmo por parte do criador 

ou algum moderador do grupo. 

O ícone  indica que o usuário não possui permissão para realizar uploads ou agendar 

transmissões dentro do grupo, o moderador ou criador deve aprovar seus vídeos e suas 

transmissões agendadas e somente ele pode alterar seu status. O moderador ou criador pode 

alterar o status do usuário ao clicar no ícone. 

O ícone  indica que o usuário tem permissão para postar vídeos e agendar transmissões 

dentro do grupo sem a aprovação prévia do moderador ou criador e também seu status pode 

ser alterado ao ser clicado. 

A remoção de um usuário do grupo é realizada através do ícone . Ao clicar no ícone, um pop-

up de confirmação irá aparecer, solicitando a confirmação da exclusão. Esta operação só pode 

realizada pelo criador e moderadores do grupo. 

 

Figura 145 – Tela Membros do grupo 
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Figura 146 – Seção Membros do grupo 

 

6.3.3.5 Projetos compostos pelo Grupo 

A seção “Projetos compostos pelo grupo” (Figura 147) representa os projetos nos quais o 

grupo faz parte. O ícone  indica que o projeto em questão foi criado pelo grupo. 

 

Figura 147 – Seção Projetos compostos pelo grupo 

6.3.3.6 Projetos pendentes 

Esta seção mostra ao usuário os projetos que ainda não receberam aprovação de seu 

moderador ou criador para a participação deste grupo. Projetos livres não precisam da 

aprovação. 

 

 

Figura 148 – Seção Projetos pendentes 

6.3.3.7 Requisições de admissão 

Esta seção mostra ao usuário moderador ou criador do grupo as requisições de outros usuários 

para participar do grupo (Figura 149), requisições de publicação de vídeos para usuários não 

privilegiados (Figura 150) e as requisições para publicação de transmissões para usuários não 

privilegiados (Figura 151). O ícone  realiza a operação de aceitar e o ícone  a operação 

rejeitar, essas operações determinam se o outro usuário pode participar ou não do grupo.  
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Figura 149 – Seção Requisições para entrar no grupo 

 

 

Figura 150 – Seção Requisições para publicações de vídeos 

 

 

Figura 151 – Seção Requisições para publicação de transmissões 

6.3.3.8 Vídeos do grupo 

A seção “Vídeos do grupo” mostra os vídeos associados ao grupo, somente usuários do grupo 

podem associar vídeos ao grupo. Se o usuário é o moderador ou criador do grupo ele pode 

desassociar o vídeo do projeto através do ícone  da seção “Vídeos do grupo” (Figura 152). 

O link “Novo” direciona o usuário à tela “Política de upload de vídeo” (Figura 176), esta 

operação é descrita na seção 6.6.1 e esta opção só é visível ao usuário autorizado pelo 

administrador para realizar upload. O link “Visualizar Todos” direciona à tela “Vídeos” (Figura 

171), com o grupo em questão selecionado na seção “Vídeos do grupo” (Erro! Fonte de 

referência não encontrada.). 

 

Figura 152 – Seção Vídeos do grupo 

6.3.3.9 Transmissões do grupo 

A seção “Transmissões do grupo” (Figura 153) representa as transmissões associadas ao 

grupo. Ao clicar no link “[saiba mais]” o usuário é direcionado à tela “Informações da 

transmissão” representada na Figura 11 e é descrito no capítulo 3.5. O link “Nova” direciona o 

usuário para a tela “Política de agendamento de transmissão” (Figura 185), descrita na seção 

6.8.1. 

O link “Visualizar Todos” direciona à tela “Transmissões” (Figura 183), com o grupo em questão 

selecionado na seção “Transmissões do grupo” (Erro! Fonte de referência não encontrada.). 

Nesta tela (Figura 154) o moderador ou criador podem desassociar uma transmissão 

associada ao grupo através do ícone . 
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Figura 153 – Seção Transmissões 

 

 

Figura 154 – Tela Transmissões do grupo para moderador 
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6.3.4 Visualização das informações de um projeto 

Ao selecionar um projeto na tela “Grupos e Projetos” (Figura 131), o usuário vai para a 

tela “Projeto”, representada na Figura 155. Se o usuário é moderador, tem acesso às 

funcionalidades relacionadas a este projeto (Figura 156). O criador do projeto possui as 

funcionalidades do moderador e mais algumas de administração do grupo indicadas na Figura 

157. 

 

Figura 155 – Tela projeto 
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Figura 156 – Tela Projeto para o moderador 
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Figura 157 – Tela Projeto para o criador do projeto 
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6.3.4.1 Alterações de Informações de um projeto 

Para alterar as informações a respeito de um projeto, o usuário deve clicar no botão “Alterar”, 

localizado na seção “Informações sobre o Projeto” (Figura 158). Um usuário só pode alterar as 

informações dos grupos que ele é o criador. 

O moderador tem acesso somente aos links “Entrar” e ”Membros” da seção 

“Informações sobre o Projeto” (Figura 158), o Criador possui os links “Alterar”, “Desativar”, 

“Adicionar moderador” e “Excluir moderador” conforme a (Figura 158).  

 

Figura 158 – Seção Informações sobre o projeto 

6.3.4.2 Entrada em um projeto 

Ao clicar no link “Entrar” da seção “Informações sobre o projeto” (Figura 158), o usuário é 

direcionado para a tela “Entrar no projeto com o grupo” (Figura 159), onde ele deve selecionar 

com qual dos seus grupos ele deseja participar do projeto. Após selecionar basta confirmar 

com o botão “OK”. 

Se o projeto é livre, o grupo será associado automaticamente ao projeto e se for restrito, deve 

receber a aprovação ou negação do moderador ou do criador do projeto. 
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Figura 159 – Tela Entrar no projeto com o grupo 

6.3.4.3 Alterar o projeto 

Através do link “Alterar”, presente na seção “Informações sobre projeto” (Figura 158), 

chega-se à tela “Editar informações sobre o projeto” (Figura 160) onde pode-se alterar o nome, 

a descrição, o link, o tipo de acesso e o contato do projeto 

 

 

Figura 160 – Tela Editar informações sobre o projeto 
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6.3.4.4 Desativação de um projeto 

Para desativar um projeto, deve-se clicar no botão “Desativar”, disponível na seção 

“Informações sobre o Projeto” (Figura 158). Somente o usuário que criou o projeto pode 

desativá-lo. Desativando um projeto, o mesmo passa a ficar inacessível a todos os seus 

usuários. 

6.3.4.5 Adição de moderador ao projeto 

Para adicionar um moderador a um projeto, deve-se clicar no botão “Adicionar moderador”, 

disponível na seção ”Informações sobre o Projeto” (Figura 158), o usuário é direcionado para a 

tela ”Adicionar moderador ao projeto”, mostrada na Figura 161. Somente o usuário que criou o 

projeto pode acrescentar um moderador ao projeto. 

 

Figura 161 – Tela Adicionar moderador ao projeto 

6.3.4.6 Exclusão de moderador do projeto 

Para excluir os direitos de moderador de um membro do projeto, o responsável pelo projeto 

deve clicar no link “Excluir moderador”, disponível na seção “Informações sobre o Projeto” 

(Figura 158), o usuário é direcionado para a tela “Excluir moderador do projeto”, mostrada na 

Figura 162. Somente o usuário que criou o projeto pode excluir os direitos de um moderador do 

projeto. 
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Figura 162 – Tela Excluir moderador do projeto 

6.3.4.7 Listagem de usuários do projeto 

Para visualizar uma listagem dos membros de um projeto deve-se clicar no botão “Membros” 

disponível na seção “Informações sobre o Projeto” (Figura 158), a listagem dos membros é 

apresentada na Figura 163. Esta listagem pode ser organizada através dos grupos 

demonstrado na Figura 164. 

Para atribuir o privilégio de permissão automática de associação de mídias e eventos ao 

projeto, o usuário deve clicar no ícone ao lado do nome do usuário, num processo semelhante 

à operação de atribuição de privilégios aos membros de um grupo. 

O ícone  indica que o usuário é um moderador do projeto e o ícone  indica que o usuário é 

o criador do projeto. 

O ícone  realiza a operação de exclusão do usuário do grupo, será solicitada a confirmação 

da operação de exclusão do usuário. Esta operação só é realizada pelo criador e pelo 

moderador do grupo 

O ícone  indica que o usuário não possui permissão para associar vídeos ao grupo. O 

moderador ou criador deve aprovar seus vídeos postados e somente eles podem alterar seu 

status. O moderador ou criador podem alterar o status do usuário ao clicar no ícone. 

O ícone  indica que o usuário tem permissão para associar vídeos e agendar transmissões 

sem a necessidade de aprovação posterior do criador ou moderador e também seu status pode 

ser alterado ao ser clicado. 

Somente os moderadores do grupo e o criador podem controlar os privilégios de publicação de 

conteúdo dentro do contexto do grupo. 
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Figura 163 – Tela Membros do projeto 

 

Figura 164 – Tela Membros do projeto ordenados por grupo 

 

6.3.4.8 Grupos do projeto 

A seção “Grupos que compõem o projeto” (Figura 165) apresenta os grupos que constituem o 

projeto. O ícone  indica que este grupo criou o projeto. O ícone  remove o grupo do 
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projeto. Esta operação pode ser realizada somente quando o usuário é moderador ou criador 

do projeto, mas não é o moderador do grupo a ser removido. O ícone  dissocia o grupo do 

projeto e esta operação somente pode ser realizada se o usuário é moderador ou criador do 

projeto e moderador ou criador do grupo a ser removido.  

 

Figura 165 – Seção Grupos participantes do projeto 

6.3.4.9 Requisições de admissão 

Esta seção mostra ao moderador ou criador do projeto as requisições de outros grupos para 

participar do projeto (Figura 166), requisições de publicação de vídeos para usuários não 

privilegiados (Figura 167) e as requisições para publicação de transmissões para usuários não 

privilegiados (Figura 168). O ícone  realiza a operação de aceitar e o ícone  a operação 

rejeitar cada uma das requisições. 

 

 

Figura 166 – Seção Requisições para entrar no projeto 

 

Figura 167 – Seção Requisições para publicação de vídeos 

 

Figura 168 – Seção Requisições para publicação de transmissões 

6.3.4.10 Vídeos do projeto 

A seção “Vídeos do projeto” mostra os vídeos associados ao projeto, somente usuários do 

projeto podem associar vídeos ao projeto. O ícone  realiza a desassociação do vídeo do 

projeto e está disponível apenas ao moderador ou criador do projeto. O link “Novo” direciona o 

usuário à tela “Política de agendamento de transmissões” (Figura 185), esta operação é 

descrita em outro capítulo e esta opção é visível somente ao usuário autorizado pelo 

administrador para realizar upload. 

O link “Visualizar Todos” direciona à tela “Vídeos” (Figura 171), com o projeto em questão 

selecionado na seção “Vídeos do projeto” (Erro! Fonte de referência não encontrada.). 
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Figura 169 – Seção Vídeos do projeto 

6.3.4.11 Transmissões do projeto 

A seção “Transmissões do projeto” (Erro! Fonte de referência não encontrada.) representa 

as transmissões associadas ao projeto. Ao clicar no link “[saiba mais]”, o usuário é direcionado 

à tela “Informações da transmissão” representada na Figura 11 e é descrito na seção 3.5. 

Através do ícone  o moderador ou criador pode desassociar a transmissão do projeto. 

O link “Nova” direciona o usuário para a tela “Política de agendamento de transmissão”, 

também descrito no capítulo 6.8.1. O link “Visualizar Todos” direciona à tela “Transmissões” 

(Figura 183), com o projeto em questão selecionado na seção “Transmissões do projeto” (Erro! 

Fonte de referência não encontrada.). Nesta tela (Figura 170) o moderador ou criador podem 

desassociar uma transmissão associada ao grupo através do ícone . 

 

Figura 170 – Tela Transmissões do projeto para moderador 

6.4 Visualização de vídeos 

Para acessar os vídeos aos quais tem acesso, o usuário deve clicar no link “Vídeos” do menu 

lateral (Figura 113). Os vídeos são exibidos conforme o critério de exibição selecionado, e 

podem ser ordenados por nome, ou data (Figura 171).  
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Figura 171 – Tela Vídeos 

 
Através da seção “Critério de exibição de vídeos” (Figura 172), o usuário pode definir quais 
vídeos ele deseja visualizar na tela “Vídeos” (Figura 171). 
 

 

Figura 172 – Seção Critério de exibição de vídeos 

6.4.1 Critério de exibição de vídeos “Meus vídeos não associados.” 

Através do link “Meus vídeos não associados” da seção “Critério de exibição de vídeos” (Figura 

172) o usuário acessa seus vídeos pessoais alterando a tela “Vídeos” da Figura 171, 

demonstrada na seção “Meus vídeos não associados”.  
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Figura 173 – Seção Vídeos pessoais 

6.4.2 Critério de exibição “Todos os meus vídeos” 

Através desta opção, é apresentado ao usuário todos os vídeos que ele realizou o upload. 

Todos os vídeos são apresentados na seção principal da tela “Vídeos”, os vídeos associados 

ou não a qualquer projeto ou grupo como também vídeos públicos ou privados do usuário.  

 
Figura 174 – Vídeos publicados pelo usuário 

6.4.3 Critério de exibição de vídeos dos meus grupos 

Através desta opção, o usuário pode verificar quais os vídeos que estão associados a um dos 

grupos que ele é membro. 

6.4.4 Critério de exibição de vídeos dos meus projetos 

Através desta opção, o usuário tem a possibilidade de verificar todos os vídeos associados a 

um dos projetos dos quais ele é membro. 

6.5 Gerenciamento do vídeo 

Para a alteração de alguma informação a respeito do vídeo (Figura 2), o usuário deve 

selecionar a opção “Editar”. Além desta opção, existe ainda a possibilidade de visualização de 

informações detalhadas de acesso ao vídeo (através da opção “Relatório de acessos”) e de 

exclusão do mesmo (opção “Excluir Vídeo”). 
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6.6 Atribuição de nota a vídeo 

Na página de visualização do vídeo, usuários logados podem atribuir uma nota ao vídeo. Basta 

clicar no ícone correspondente à nota, logo abaixo do vídeo. Após votar, uma mensagem de 

confirmação do voto é exibida (Figura 175). 

 

Figura 175 – Tela Confirmação de voto 

6.6.1 Upload de Vídeo 

Para fazer o upload de um novo vídeo, o usuário deve clicar no botão “Novo vídeo [upload]”, 

disponível na seção “Critérios de seleção” da página de vídeos, conforme destacado na Figura 

172. O usuário é direcionado então à tela “Política de upload de vídeo” (Figura 176). 
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Figura 176 – Tela Política de upload de vídeo 
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6.6.1.1 Cadastro de informações do Vídeo 

Após acessar a página de upload na tela “Política de upload de vídeo” (Figura 176), se o 

usuário aceitar a política através do link “Aceita”, o usuário deve entrar com as informações a 

respeito do vídeo e selecionar o arquivo a ser publicado (conforme ilustrado na Figura 177). Se 

o usuário negar a política através do link “Não aceita” da tela “Política de upload de vídeo” 

(Figura 176), ele é direcionado à tela “Inicial”. 

 

Figura 177 – Tela upload de vídeo 
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6.6.1.2 Definição de escopo de publicação do vídeo 

Para definir a quais grupos e projetos o vídeo deve ser associado, o usuário deve clicar 

respectivamente na opção “Grupo” ou “Projeto” (Figura 178). Serão então listados os grupo e 

os projetos que o usuário é membro e para os quais o usuário pode associar o vídeo (Figura 

179 e Figura 180).  

Se o vídeo não for associado a nenhum grupo ou projeto, este será cadastrado como um vídeo 

pessoal, ou seja, considerado público e tornado público a todos os usuários do portal. 

 

Figura 178 – Seção Associações 

 

Figura 179 – Seção Associações de vídeo ao grupo 

 

Figura 180 – Seção Associações de vídeo ao projeto 

Finalmente, o usuário deve definir em qual servidor deve ser armazenado o vídeo (Figura 181). 

São listados somente os servidores que podem armazenar os vídeos dos grupos do qual o 

usuário é membro. 

 

Figura 181 – Seção Fontes 
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6.6.1.2.1 Edição de informações referentes à mídia publicada 

Após realizar o upload do vídeo, o usuário deve confirmar as informações obtidas 

automaticamente pela plataforma, podendo editá-las, na tela “Upload de vídeo confirmação” 

conforme ilustrado na Figura 182. 

 

 

Figura 182 – Tela Upload de vídeo confirmação 

6.7 Visualização de transmissões 

Para acessar as transmissões que ele pode visualizar, o usuário deve clicar no link 

“Transmissões” do menu lateral (Figura 113). Através da seção “Critério de exibição de 

transmissões” (Figura 184), o usuário pode definir quais transmissões ele deseja visualizar 

(Figura 183). 
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Figura 183 – Tela Transmissões 

 

Figura 184 – Seção Critério de exibição de transmissões 
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6.7.1 Critério de exibição de transmissões não associadas 

Refere-se a transmissões cadastradas pelo usuário e que não foram associadas a nenhum 

grupo ou projeto. 

6.7.2 Critério de exibição de todas as transmissões cadastradas 

Refere-se à listagem de todas as transmissões cadastradas pelo usuário, sejam elas públicas 

ou privadas. 

6.7.3 Critério de exibição de transmissões dos meus grupos 

Através desta opção, o usuário pode verificar todas as transmissões associadas a um dado 

grupo que ele é membro. 

6.7.4 Critério de exibição vídeos dos meus projetos 

Através da escolha de um projeto na seção “Critério de exibição de transmissões”, na caixa de 

escolha “Transmissões dos meus projetos” o usuário visualiza as transmissões associadas ao 

projeto selecionado. 

6.8 Gerenciamento da transmissão 

O processo para alteração de informações de uma transmissão é igual à parte de vídeo. O 

mesmo para as opções de visualização de “Relatório de acessos” e exclusão de transmissão 

(“Excluir transmissão”) (Figura 12). 

6.8.1 Agendamento de transmissões 

Para fazer o cadastro de um novo evento, o usuário deve clicar no botão “Nova transmissão”, 

disponível na seção “Critério de exibição” (Figura 184) da tela “Transmissões”. 

 

Figura 185 – Tela Política de agendamento de transmissões 
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6.8.1.1 Cadastro de informações da transmissão 

Após acessar a página de upload na tela “Política de agendamento de transmissões” (Figura 

185), se o usuário aceitar a política através do link “Aceita”, o usuário deve entrar com as 

informações a respeito da transmissão (conforme ilustrado na Figura 186). Se o usuário negar 

a política através do link “Não aceita” da tela “Política de agendamento de transmissões” 

(Figura 185), ele é direcionado à tela “Inicial” do Portal. 

 

Figura 186 – Tela Agendar transmissão 
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6.8.1.2 Definição de escopo de agendamento de transmissão 

O processo de escolha do escopo da transmissão é análogo ao escopo de vídeos. Do mesmo 

modo que para a parte de vídeos, se a transmissão não for associada a nenhum grupo ou 

projeto, esta será cadastrada como uma transmissão pessoal, ou seja, considerada pública e 

tornada pública a todos os usuários do portal.
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7 Observações Gerais 

O objetivo deste manual não foi explicar de forma extensiva como realizar cada atividade, mas 

apresentar as principais informações a respeito das funcionalidades suportadas pela 

plataforma.  

Apesar da extensão das funcionalidades apresentadas, o qual demandariam a elaboração de 

manuais específicos para cada tipo de usuário, deve ficar claro que o trabalho do GTGV não se 

restringe ao que foi apresentado neste manual. O portal representa somente a interface de 

interação com a plataforma de gerência desenvolvida. Plataforma esta que envolve um 

conjunto de serviços e elementos que acabam por compor um produto bem mais amplo. 

 

 


