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Resumo

Este

trabalho

videoconferência

apresenta

uma

multiponto

solução

distribuída

alternativa

de

implementada

um
em

software
uma

para

arquitetura

cliente/servidor e plataforma Windows.

O processo resultante pode ser considerado como fonte de consulta para obtenção
de conhecimentos a respeito desta tecnologia e suporte a empresas e entidades que
tenham interesse em implantar uma solução desta natureza.
Busca-se neste trabalho resgatar um pouco da história da videoconferência e sua
evolução até os dias atuais.

O trabalho inicia-se com uma narrativa que aborda o evento no qual ocorreu
publicamente a primeira videoconferência evoluindo até os dias de hoje.
Posteriormente são descritos os protocolos que compõem a família de protocolos
suportados pelas tecnologias de videoconferência.

Palavras-chave: MCU – Unidade de Conferência Multiponto; Videoconferência;
Multiponto; Teleconferência; Comunicação virtual; H.323; MCU Distribuída.
T
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Abstract
T

This work presents an alternative solution of a software for videoconference
multipoint distributed implemented in a cliente/server

architecture and Windows

platform.

The resultant process can be considered as source of consultation for attainment of
knowledge the respect of this technology and has supported the companies and
entities that have interest in implanting a solution of this nature.

One searches in this work to rescue a little videoconference’s history and its
evolution until the current days.

The work Is initiated with a narrative that approaches the event in which occurred the
first videoconference public evolving until the present.

Later the protocols are described that compose the family of protocols supported for
the videoconference technologies.

Keywords: MCU – Multipoint Conferencing Unit; Videoconference; Multipoint;
Teleconference; Virtual comunication; H.323; MCU Distributed.
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1 INTRODUÇÃO

Atualmente as arquiteturas de videoconferência multiponto apresentam-se de forma
centralizada. São compostas de um equipamento na rede onde desempenha o papel
de controlador das sessões ministradas que ocorrem em um determinado segmento
da rede ou em vários, e pelos terminais de videoconferência (endpoints).

Este tipo de equipamento exige uma concentração de banda no ponto da rede na
qual ele se encontra, variando de acordo com o número de endpoints que se deseja
conectar concomitantemente e a que velocidade cada um destes elementos serão
conectados à Multipoint Conferencing Unit (MCU).

Sala Reunião
(Brasília)

Unidade
Hospitalar (SPO)

MCU
Centralizada

Auditório (PUC-PR)

Figura 1 Videoconferência com uso de MCU Centralizada.
Fonte: Autor

Sala Reunião (SPO)
(Audioconferencia)
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1.1 Motivação

O custo de uma MCU ainda é muito elevado, fator limitante para muitas empresas e
instituições que apresentam projetos de integração entre suas unidades, em busca
da disseminação de informações no âmbito profissional e educacional. Isto
certamente é o principal motivo para realização deste trabalho.

Desenvolver um software que permita realizar sessões de videoconferência com um
número variável de locais simultâneos (este número pode ser implementado de
acordo com a necessidade de cada projeto, podendo variar de 1 até 100), e assim
possibilitar o uso desta ferramenta sem a necessidade de uma MCU Centralizada,
tornando viável para empresas e Instituições de pequeno e médio porte a utilização
da citada tecnologia em suas atividades diárias, contribuindo, desta forma para o
crescimento profissional e educacional, através da proposição de novas técnicas
para alcançar o objetivo proposto.

1.2 Objetivos

Com este trabalho espera-se oferecer ao mercado uma solução de videoconferência
multiponto economicamente viável, sem a necessidade de uma MCU centralizada.

Para alcançar esse objetivo serão combinadas técnicas de processamento de mídia
em tempo real, utilização de linguagem de programação visual e conceitos básicos
de Unified Modeling Language (UML).
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O resultado deste trabalho será a implementação de um módulo de software
denominado

de

iMeet-VMD(Internet

Meeting

-

Videoconferência

Multiponto

Distribuída), que possibilitará a realização de sessões de videoconferência com
várias localidades (entre 1 e 100) simultaneamente.

1.3 Estrutura da Dissertação

A partir deste ponto o trabalho está estruturado da seguinte maneira: no Capítulo 2 é
abordada a história da videoconferência desde sua primeira aparição até os dias de
hoje; no Capítulo 3 são apresentados os protocolos padrões para uso de
videoconferência voltados à família H.323; no Capítulo 4 é apresentada a proposta
deste trabalho, e abordado o ambiente no qual a solução será implementada; no
Capítulo 5 é demonstrado como o projeto iMeet-VMD foi planejado e implementado;
no Capítulo 6 são apresentadas as conclusões finais, contribuições e trabalhos
futuros; e por fim tem-se os apêndices que complementam o trabalho.
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2 COMUNICAÇÃO VIRTUAL

2.1 Considerações Iniciais

A comunicação virtual pode ser definida como uma técnica ou forma de propagação
de sinais de áudio e vídeo, a qual permite que pessoas que se encontram em locais
diferentes, se comuniquem como se estivessem no mesmo lugar.

Os grupos que se encontram em um desses locais apropriados, sentam-se diante de
uma câmera de vídeo e um monitor de TV ou telões, e, simultaneamente, passam a
ver e falar uns com os outros. Dependendo das características dos equipamentos
utilizados na referida situação, os participantes remotos podem compartilhar
documentos e aplicações disponibilizadas por um dos sites.

A

comunicação

virtual

clássica

está

diretamente

associada

a

salas

de

videoconferência que utilizam as redes Integrated Service Digital Network (ISDN)
para prover a comunicação virtual. Ela está focada atualmente em habilitar novas
tecnologias que permitam a comunicação pessoa a pessoa ou grupo a grupo sobre
qualquer rede, qualquer protocolo e qualquer periférico (equipamentos de qualquer
fabricante).

A ação permite em tempo real a interatividade entre participantes da sala local e os
da sala remota, tornando evidente o valor que esta comunicação agrega. As
reuniões tornam-se mais intensas e colaborativas, enquanto resguardam os
participantes dos desgastes e tempo desperdiçados provocados pelas viagens, que
em muitos casos são desnecessárias para realização de tomadas de decisões,
discussão de alternativas em projetos, passagem de diretivas estratégicas,
treinamentos e acompanhamento de projetos.
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2.2 A história da Comunicação Virtual

Segundo os arquivos da Bell Telephone, tudo começou em 1964 no evento World’s
Fair, realizado na cidade de Nova York. Este evento contava com 140 pavilhões que
acomodavam as principais indústrias do mundo, como RCA, Crysler, General
Motors, I.B.M., Ford, Kodak, Bell Telephone, Parker Pen’s, Pepsi Cola, etc.

Figura 2 Símbolo da World’s Fair
Fonte:NYWF64

O pavilhão da Bell Telephone apresentava como tema “A História do avanço do
homem nas comunicações”. O visitante podia fazer um passeio através das cenas
que mostravam o progresso do homem em seus esforços para comunicar-se com os
outros. Os filmes, os jogos em estádios e os retratos projetados contavam a história
com seus efeitos tridimensionais, acompanhados pela música e pela narração. A
exibição visível do discurso combinava vozes e símbolos em uma tela de TV. Nesta
ocasião, era possível observar as pessoas que aguardavam durante horas em uma
longa fila junto a duas cabines relativamente próximas, equipadas cada uma com um
“Picturephone”, equipamento desenvolvido pelo laboratório da Bell Telephone, que
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transmitia a voz e a imagem das pessoas a sua frente. Assim ocorreu a primeira
teleconferência.

Figura 3 PicturePhone da Bell Telephone – World’s Fair 1964.
Fonte: NYWF64

Esta foi uma forma rudimentar de COMUNICAÇÃO VIRTUAL utilizada por décadas,
demonstrada primeiramente por técnicos da Bell Telephone que utilizaram uma
conexão entre Washington e a cidade de Nova Iorque em 1920, muito antes da
exposição nesta feira.

Figura 4 Pavilhão da Bell Telephone
Fonte: NYWF64
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2.3 A evolução da Comunicação Virtual

Como já foi citado anteriormente, a videoconferência teve sua aparição em meados
dos anos 60, na feira World’s Fair, muito embora, somente a partir das últimas duas
décadas ela vem conquistando seu lugar junto às corporações.

Obviamente, até os anos 80 era praticamente inviável oferecer um serviço de
qualidade para usuários finais que necessitavam de soluções para transmissão de
vídeo e áudio, para isso era necessário prover meios de reduzir esses sinais por
meio de compressão. Operadoras de telefonia realizavam suas transmissões através
das redes ISDN, que foram sendo desenvolvidas, definidas e implementadas,
gradativamente.

Pesquisas matemáticas avançadas criaram os algoritmos para reduzir o uso de
banda com a menor perda possível de vídeo, áudio e dados, tornando as redes
ISDN aptas a realizarem essas transmissões.

Como resultado destas pesquisas, a videoconferência começou a encontrar seu
caminho dentro das redes empresariais, graças a quatro fatores:

1 - O ISDN tornou-se operacional – fabricantes só precisam desenvolver terminais
de videoconferência;
2 - Algoritmos de compressão estão desenvolvidos e reduzem o uso de banda para
transmissão de vídeo, áudio e dados;
3 - Tornou possível implementar estes algoritmos em silício, facilitando a fabricação
de sistemas de vedeoconferência;
4 - ISDN tornou-se disponível para o resto do mundo – possibilitando a comunicação
entre empresas localizadas em diferentes países.
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2.4 Comunicação Virtual sobre IP (Internet Protocol)

Com a disseminação da Internet, cada vez mais negócios começaram a migrar para
redes de comunicação IP.

As redes IP trazem muitos benefícios para as corporações como:

- Redução nos custos das operações;
- Provê capacidade de comunicação;
- Provê maior integração entre plataformas de comunicação.

O IP oferece muitos benefícios para o usuário final e agora as tecnologias da rede
disponibilizam larguras de banda suficientemente para suportar sistemas de
videoconferência tanto IP como ISDN, possibilitando a integração das redes.

2.4.1 O protocolo SIP (Session Initiation Protocol)

O Session Initiation Protocol (SIP) é um protocolo de comunicação e um conjunto de
regras que definem como equipamentos (computadores, telefones, celulares)
trocarão informações entre si, em tempo-real, seja através de celulares ou telefones
comuns, via mensagens instantâneas, ou utilizando qualquer dispositivo baseado
em IP. O SIP é um protocolo que pode ser composto e gerenciado em qualquer
dessas sessões, independente do tipo de dispositivo utilizado (chamada telefônica,
Mensagens instantâneas, jogos, ou até em vídeo ao vivo). De fato, o potencial do
SIP vai além de sua simplicidade e flexibilidade. O SIP foi criado pelo Internet
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Engineering Task Force (IETF) que padroniza todas as tecnologias que estão por
trás de protocolos como o IP e o Hyper Text Transfer Protocol (HTTP).

O protocolo SIP originou-se em meados dos anos 90 como um método bastante
simples de convidar pessoas para visualizar sessões de multicast, como o
lançamento de uma nave espacial ou um programa ao vivo como um show
multimídia pela Internet. Em razão da sua simplicidade, potencial e aplicabilidade, o
SIP foi rapidamente adotado para outros propósitos pelo IETF, mais notadamente
como um padrão para Voice of IP (VoIP). Os provedores de serviços de
comunicação viram no VoIP uma maneira de agrupar suas demandas de voz e
dados na mesma rede. O SIP ofereceu a esses provedores um novo degrau de
escalabilidade, interoperabilidade e uma maneira muito fácil de oferecer novos
serviços que estão surgindo, além de uma comunicação centrada em VoIP utilizando
protocolos como o H.323.

Baseado nessa concepção, o protocolo SIP foi modelado à imagem do HTTP. E
como o HTTP, foi desenhado para trabalhar sobre redes IP. Também como no
HTTP, ele não encontrou barreiras para o desenvolvimento e implementação de
inovadores e fantásticos serviços,

levando o controle das aplicações para os

dispositivos terminais. Um dos mais poderosos conceitos da Internet é o fato de que
aplicações podem operar entre um servidor web e um browser sem nenhuma
dependência e conhecimento da rede IP. A mesma afirmação pode ser feita para as
sessões baseadas em SIP. Um servidor SIP e um dispositivo cliente terão o total
controle de suas sessões (voz, vídeo, mensagens, mensagens instantâneas). Essa
condição é o oposto do modelo de serviços no mundo controlado pelas operadoras
de telecomunicações com circuitos comutados, onde os terminais como telefones,
tem apenas a capacidade de receber a chamada e todo o restante dos serviços são
controlados por elementos de uma central de operações.

Num

ambiente

de

telecomunicações

tradicional, o compartilhamento

e

a

centralização de elementos relacionados com voz e outros serviços são a base do
seu funcionamento, aumentando significativamente o tempo e o custo requerido
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para criar e disponibilizar novos serviços. Movendo o controle dos serviços para o
terminal (como um celular baseado em SIP ou um computador pessoal como cliente
SIP), o SIP elimina a necessidade do sistema central controlá-lo. Por conta disso,
estão sendo desenvolvidos novos serviços em tempo-real baseados na web, que
oferecem baixo custo e um ciclo de implementação muito rápido.

Como um protocolo de sinalização, o SIP é uma mensagem e uma sessão ao
mesmo tempo (agnóstico). Quando o SIP é tratado como uma sessão (voz, vídeo,
mensagem, jogos) ele não trás informações ou regras pré-definidas do que essas
sessões podem ser. Quando o SIP é tratado como um protocolo de transporte, ele
suporta qualquer tipo de mensagem Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME).
Isso dá ao SIP a habilidade de atuar num grande conjunto de serviços disponíveis,
incluindo novas aplicações nunca antes previstas pelos engenheiros responsáveis
pelas padronizações.

O SIP foi desenvolvido para permanecer interoperável e compatível com o que já
existe no mercado. Se dois terminais SIP não puderem se juntar e constituir uma
extensão SIP, eles ainda poderão se comunicar baseando-se apenas no protocolo.

O SIP oferece uma total integração com os padrões e tecnologias abertas da
Internet. O SIP utiliza Universal Resource Indicators (URI), Domain Name Server
(DNS), MIME de forma a ser o mais compatível possível com as outras aplicações
baseadas no protocolo IP. Isso permite ao SIP interoperar facilmente com aplicações
web e resolver os grandes problemas que os serviços de telefonia móvel tem no
momento. Com o SIP, as operadoras de telefonia móvel podem disponibilizar
serviços que aparentemente estão integrados com a voz, mensagens, mensagens
instantâneas e interações com a web, criando as fundações de serviços com
possibilidades virtualmente ilimitadas. Em razão da extensão dessas capacidades, o
SIP teve um crescimento e um sucesso excepcional no mercado. O SIP atualmente
está sendo usado para suportar um grande conjunto de serviços baseados em voz,
mensagens instantâneas, serviços de telefonia móvel, redes sem fio, e serviços
baseados em IP.
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Atualmente, existem dois padrões principais: H.323 e o SIP. O primeiro, oficializado
em

1996

pelo

International

Communications

Union

Telecommunication
T

Standardization sector (ITU-T), enquanto o SIP nasceu três anos depois, das mãos
T

do Internet Engineering Tasf Force (IETF). Ambos foram criados com o mesmo
objetivo: possibilitar o tráfego de voz e multimídia sobre IP (VOIP, 2005).

2.5 Considerações Finais

A videoconferência está conquistando cada vez mais espaço dentro das
corporações empresariais como nas governamentais e educacionais e isso tem
causado um impacto positivo para a indústria de soluções para este fim. E um dos
fatores

que

mais

tem

contribuído

para

o

crescimento

do

mercado

de

videoconferência tendo sido sem dúvida, companhias de telecomunicações, que
vem oferecendo serviços cada vez mais convergentes tanto nas redes fixas como
móveis e principalmente a popularização da Internet.
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3 PROTOCOLOS PADRÕES PARA VIDEOCONFERÊNCIA

3.1 Considerações Iniciais

Neste Capítulo serão abordados os protocolos de comunicação definidos e
regulamentados pelo ITU-T que suportam as aplicações de videoconferência em
redes IP (família H.323) e o projeto OpenH323 que é uma iniciativa baseada no
Mozilla Public License (MPL). Com esta abordagem espera-se transmitir noções
básicas de cada um destes protocolos e suas funcionalidades dentro do contexto
das aplicações multimídia destinadas ao uso de videoconferência.

3.2 A Família H.323

H.323 é o padrão que especifica os componentes, protocolos e procedimentos para
prover os serviços de comunicação multimídia em tempo real, de áudio, vídeo e
dados sobre redes baseadas em pacotes, incluindo o protocolo Transmission Control
Protocol/Internet Protocol (TCP/IP). Ele faz parte da família de recomendações do
ITU-T chamado de H.32X que provê serviços de comunicações multimídia sobre
uma variedade de redes.

Por ser completamente independente dos aspectos relacionados a rede, pode ser
aplicado em várias tecnologias de enlace. Sendo utilizado em quaisquer
mecanismos como: telefonia IP, videoconferência, combinação de áudio e dados,
vídeo e dados, somente dados, somente vídeo, comunicações multimídia,
comunicações ponto a ponto e multiponto.
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É um padrão que especifica computadores, equipamentos e serviços para
comunicação multimídia em redes que não garantem qualidade de serviço.
Computadores e equipamentos H.323 suportam vídeo em tempo real, áudio e
dados. É baseado nos protocolos Real Time Protocol (RTP), Real Time Control
Protocol (RTCP) e outros protocolos para sinalização de chamadas e comunicação
audiovisuais e de dados.

Define como as informações de áudio e de vídeo são formatadas e encapsuladas
em pacotes para transmissão pela rede. Também especifica serviços T.120 para
comunicação de dados e realização de conferências em uma sessão H.323. Através
do suporte T.120 a manipulação de dados pode ser feita em conjunto com áudio e
vídeo ou separadamente.

A Tabela 1 descreve sinteticamente os padrões referenciados pelo ITU-T.
(Continua)

Tabela 1 Resumo dos padrões multimídia

Vídeo

Áudio

(H.320)

(H.321)

ISDN

ISDN ATM

1990

1995

H.261

(H.322)

(H.323)

Redes baseadas
em pacotes sem
Redes baseadas
garantia de banda
em pacotes com
garantia de banda
Iso-Ethernet

(H.324)

(H.310)

PSTN

ISDN ATM

1996

1996

1995

1996/1998

H.261

H.261

H.261

H.261

H.261

H.263

H.263

H.263

H.263

H.263

H.263

G.711

G.711

G.711

G.711

G.711

G.722

G.722

G.722

G.722

G.722

G.728

G.728

G.728

G.728
G.723.1

G.728
G.723.1

G.729
MPEG1
MPEG2
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Tabela 1 Resumo dos padrões multimídia

Dados

(H.320)

(H.321)

ISDN

ISDN ATM

1990

1995

T.120

T.120

H.221

H.221

(H.322)

(conclusão)
(H.323)

Redes baseadas
em pacotes sem
Redes baseadas
garantia de banda
em pacotes com
garantia de banda
Iso-Ethernet

1995

1996/1998

T.120

T.120

(H.324)

(H.310)

PSTN

ISDN ATM

1996

1996

T.120

T.120
H.222.0
H.222.1

H.221
H.223

Multiplexação
H.225.0

Sinalização/

H.230

H.230

H.230

H.242

H.242

H.242

Controle

Multiponto

H.231

H.243
Criptografia

H.231

H.243

H.245

H.245

H.245

H.323

N/A

N/A

H.231

H.243
H.233
H.234
H.235

Fonte: Aethra VC
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A figura 5 mostra a pilha de protocolo de um terminal H.323.

Sinalização

Dados – T.120

T.12

Audio

Video

Controle
Gatekeeper

T.127 T.130
G.7xx

H.26x

T.124

H.225 H.245

A/V

RTCP

T.122

R egister
A dministration
S tatus
(RAS)

RTP

T.125
T.123

TCP

UDP

IP

Figura 5 Pilha do protocolo H.323
Fonte: RNP/VC

O padrão H.323 define quatro tipos de componentes, os quais

desempenham

papéis específicos dentro de uma rede de comunicação multimídia, envolvendo
conexões ponto a ponto e conexões multiponto.
a) Terminal H.323
b) GateWays
c) GateKeepers
d) MCU (Unidade de Conferência Multiponto)
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Terminal
H.323

Terminais
H.320 (ISDN)

IP Network

Gatekeeper
Gateway & MCU

ISDN

NAT/Firewall
Rede (TCP/IP)

Terminais H.323

Figura 6 Componentes H.323
Fonte: RNP/VC

a) Terminal H.323

Os terminais H.323 podem ser computadores pessoais utilizados na rede,
equipamentos de videoconferência não baseado em PC (Set-Top), ou equipamentos
de salas, com a função de prover comunicação bidirecional em tempo real
garantindo suporte de voz e imagem. A comunicação de dados pode ser opcional.

Uma grande variedade de soluções para sistemas de videoconferência está
disponível no mercado e cada aplicação, de acordo com o seu propósito, pode ter
necessidades diferentes com relação a equipamentos, à infra-estrutura de
comunicação e à qualidade de serviço. Considerando estes fatores, um sistema de
videoconferência deve se adequar da melhor forma possível aos recursos que a
infra-estrutura de rede oferece.
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Além disso, o modelo de comunicação escolhido (centralizado, descentralizado ou
híbrido) pode influenciar no tipo de recursos que serão ministrados na execução do
trabalho.

Podemos classificar os terminais de videoconferência em 4(quatro) tipos:

a.1) Terminais Desk-Top

São terminais que apresentam características voltadas ao uso individual. São
utilizados em escritórios, consultórios médicos, estúdios de geração de aulas,
treinamentos remotos, centros de diagnósticos, etc.

Figura 7 Terminais H.323 Desk-Top
Fonte: Aethra VC

a.2) Terminais Set-Top

Destinados ao uso coletivo em salas de reuniões, auditórios, cobertura de eventos,
salas de aula, treinamentos, etc. Esse tipo de terminal atende as empresas que
necessitam de comunicação entre suas filiais, seus clientes e

fornecedores,

universidades, empresas de eventos, hotéis, empresas de consultoria e outros.
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Figura 8 Terminais H.323 - Set-Top
Fonte: Aethra VC

a.3) Terminais de Salas

Apresentam elementos que permitem a colaboração de dados durante as sessões
de videoconferência. Destinado para uso em grandes salas de reuniões, auditórios,
salas de aula, treinamentos, etc. Tem como local atuante empresas que necessitam
de um sistema de comunicação com facilidades de integração com os recursos
disponíveis presentes nos computadores pessoais, como por exemplo( PowerPoint,
Excel, Word, etc).

Figura 9 Terminais H.323 - Salas
Fonte: Aethra VC
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a.4) Acessórios

São equipamentos/sistemas que se integram aos terminais H.323 ou H.320. Eles
agregam valores aos terminais de videoconferência, aumentando a capacidade
produtiva dos mesmos. Podem ser: câmeras de documentos, câmeras filmadoras,
quadros brancos eletrônicos, periféricos médicos, decodificadores /codificadores de
sinais e similares.

b) GateWay

A função básica de um GateWay é prover comunicação entre duas redes similares,
por exemplo: rede A, composta por terminais H.323 (IP), e rede B, composta por
terminais H.320 (ISDN). Para que um terminal da rede A (IP) possa se conectar com
um terminal da rede B (ISDN), existe a necessidade de um elemento GateWay para
interligar as duas redes, tornando possível a comunicação.

c) GateKeeper

São os componentes mais importantes. Atuam como ponto central para todas as
chamadas dentro de sua zona (zona é o conjunto de todos os terminais, GateWays e
T

T

MCUs gerenciados por um único GateKeeper; Uma zona deve incluir, pelo menos,
T

T

um terminal e segmentos de rede (LAN) conectados através de roteadores).
Provêem serviços de controle de chamada para registrar participantes. E
responsabiliza-se pelo gerenciamento da largura de banda em conferências H.323.
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c) MCU (Multipoint Conferencing Unit)

São componentes que suportam conferências entre três ou mais participantes. Sob
H.323, uma MCU consiste de um Multipoint Controller (MC) e zero ou mais Multipoint
T

T

T

Processors (MP). O MC manipula as negociações entre todos os terminais
T

determinando capacidades comuns para processamento de áudio e vídeo. Já o MP
é o responsável por mesclar, chavear e processar os bits de áudio, vídeo e/ou
dados.

Um sistema que utiliza o padrão H.323 e as recomendações ITU-T associadas,
dispõe uma forma útil e flexível para comunicação multimídia e o fato de ser
executado sobre diversas plataformas o torna escalável. As recomendações
relacionadas ao padrão H.323 continuam a evoluir e a serem adaptadas a novas
situações através de um esforço contínuo do grupo de estudo da ITU-T. Muitas
dificuldades que surgem no uso do H.323 são decorrentes de outros problemas
relacionados, como por exemplo, a garantia de qualidade de serviço durante toda a
sessão.

3.3 Protocolos de Sinalização e Controle

3.3.1 O protocolo H.225/Q.931

O H.225.0 é um sub-padrão do H.323.
T

T

O objetivo principal do protocolo H.225.0 é a definição de mensagens:
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- Para estabelecimento, controle e finalização de chamadas H.323. A sinalização de
chamada do H.225.0 é baseada no Q.931, que é o padrão definido para sinalização
de chamadas em ISDN.

- Para registro e utilização de vários outros serviços de um Gatekeeper H.323. As
HT

TH

mensagens tramitadas são chamadas de “Registration, Admission, Status” ou
simplesmente “RAS”.

O Q.931 é a especificação para o controle de chamadas básicas em ISDN (The Free
Encyclopedia, 2004).

A figura 10 ilustra a sequência que ocorre durante o estabelecimento de uma
chamada entre dois terminais H.323.

Figura 10 Estabelecimento de chamada terminais H.323
Fonte: Tandberg, 2003
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3.3.2 O protocolo H.245

O protocolo H.245 está inserido na recomendação H.225.0. Ele provê controle de
sinalização para operação com terminais H.323, incluindo troca de capacidades,
abertura e fechamento de canais lógicos, requisição de preferências, controle do
fluxo de mensagens e indicação de comandos em geral.

A figura 11 ilustra a negociação do estabelecimento de uma chamada entre dois
terminais H.323.

Q.931 (call establishment)

H.245 (session control)
Audio
Video
Audio
Video
Data

Figura 11 Estabelecimento de sessão H.245
Fonte: Aethra VC
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3.4 Protocolos de Vídeo

3.4.1 Noções básicas de vídeo

O vídeo é uma seqüência de imagens paradas que, apresentadas a uma taxa
suficientemente rápida, causam a impressão de movimento contínuo. O recurso de
imagem em movimento é produzido mediante aproveitamento da limitação de
velocidade do olho humano para perceber alterações de imagens.

Para que o vídeo possa ser manipulado pelo computador, este deve ser capturado
na sua forma analógica e armazenado como informação digital. Isto pode ser feito
através de uma placa de captura de vídeo instalada no computador ou, em alguns
casos, por um equipamento de captura externo.

A fonte de vídeo analógica pode ser armazenada em qualquer formato (8 mm, Beta
SP, High-band 8 mm (Hi-8), Laserdisc, Super VHS (SVHS) ou Vídeo Home System
(VHS) ou alimentada ao vivo a partir de uma câmera. A fonte pode ser conectada à
placa de captura usando qualquer dos três tipos de conectores listados abaixo,
dependendo do tipo de conector que a placa suporta:

a) S-Video (ou Y/C Video): Transmite sinais de vídeo separando as partes de
crominância (cor) e luminância (brilho) do sinal de vídeo, resultando em uma
qualidade de imagem superior, comparada a Composite Video. Os cabos deste
tipo de conexão transmitem as informações de cor e brilho em dois fios
separados. Y e C são as abreviações em inglês de luminância (luminance) e
crominância (chrominance). O S-Video utiliza um conector de quatro pinos
chamado de mini-DIN.
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b) Composite Video: A informação de vídeo é transmitida em um único sinal
combinando as informações de cor e brilho dentro do sinal. Composite Video é
transferido entre dispositivos de vídeo usando um único cabo de conexão com
um conector RCA. Por combinar os sinais de crominância e luminância dentro de
um só conector, essas duas partes de informação devem ser separadas uma da
outra na televisão através de filtros. Este processo pode resultar em distorção e
degradação da imagem.

c) Component Video: Transfere informações de vídeo usando múltiplos sinais
individuais, resultando na transferência de sinal de mais alta qualidade e
distorção mais baixa. Component Video usa três cabos de vídeo coaxiais com
conectores RCA (alguns componentes usam conectores para cabos coaxiais
(BNC) para transferir os três componentes do sinal.

No processo de captura e digitalização de vídeo, devem ser considerados os
seguintes componentes:

- Resolução (resolution): São as dimensões horizontal (quantidade de colunas de
pixels) e vertical (quantidade de linhas de pixels) da sessão de vídeo.

- Quantidade de cores (color depth): Este componente refere-se à quantidade de bits
utilizados para expressar cada uma das cores básicas RGB (Red/Green/Blue).
Essa quantidade varia de 8 bits (256 cores) até 24 bits (usando 8 bits para
vermelho, 8 bits para verde, 8 bits para azul, resultando em 16.7 milhões de cores).

- Taxa de quadros (frame rate): O número de quadros (frames) exibidos por
segundo. No cinema, por exemplo, a taxa de quadros é de 24 (vinte e quatro) fps
(frames per second), enquanto que na televisão essa taxa sobe para 25 fps
(sistema Phase Alternate Lines (PAL)) ou 30 fps (sistema National Televison
Standards Committee (NTSC)).
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É possível determinar, com base nesses parâmetros, a banda necessária para um
determinado tráfego de vídeo. Por exemplo, um vídeo com resolução de 640 x 480,
24 bits (3 bytes) e uma taxa de 30 fps, o tráfego gerado por esse vídeo, por
segundo, seria dado pela expressão:

640 * 480 * 3 * 30 = 27,648 Mbps (mega bits per second).

Ou seja, estas informações requerem grande quantidade de largura de banda para
serem transmitidas pela rede (seria necessário no mínimo um canal Fast Ethernet
para prover banda passante para essa aplicação).

Portanto, é fundamental aplicar técnicas de manipulação de captura de vídeo
(alteração dos parâmetros resolução, quantidade de cores e taxa de quadros) e de
compressão de dados para que exista uma redução de quantidade de espaço que
será alocado para armazenar informações como no caso da videoconferência.
(RNP/VC, 2003).

3.4.2 Compressão de vídeo

Trata-se do processo de utilização de técnicas e algoritmos para substituir as
informações

originais

por

descrições

matemáticas

mais

compactas.

A

descompressão é o processo inverso, no qual as descrições matemáticas são
convertidas nos dados originais.

O algoritmo responsável pela compressão e descompressão chama-se CODEC
(abreviatura de COmpression e DECompression). Este componente pode ser
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implementado tanto em software quanto em hardware. O termo CODEC também é
atribuído ao hardware que realiza o processo de digitalização (enCOder e DECoder).

Considerando que o vídeo é uma seqüência ordenada de imagens, pode-se analisar
a compressão de vídeo em dois âmbitos: a) interquadro (interframe) e b) intraquadro
(intraframe).

a) Compressão interquadro (ou compressão temporal): é a compactação entre os
quadros de um vídeo. É utilizado um quadro chave (key frame), que é sempre a
referência para os quadros que o seguem, funcionando como uma espécie de
fonte de informação. O conjunto de informações que contém as diferenças entre
o quadro atual e o quadro chave ou quadro anterior é chamado de delta frame.
Todas as técnicas interquadro baseiam sua efetividade na redundância entre os
quadros – quanto mais redundância entre os quadros, maior a eficiência deste
tipo de método (RNP, 2003).

b) Compressão intraquadro (ou compressão espacial): é a compressão dos dados
de um quadro, seja ele um quadro chave ou de variação, realizada após a
compactação interquadro.

Por ser realizada após a compactação interquadro, a contribuição da compactação
intraquadro na performance geral do CODEC é menor. Primeiro, porque a base da
eficiência da compactação é a eliminação de redundâncias e, sendo assim, quanto
menor for a seqüência de dados a serem compactados, menor será a probabilidade
de existência de redundâncias, comprometendo o resultado da técnica. Segundo,
porque é muito maior a redundância de dados entre um frame e outro do que a
redundância contida em um único delta frame (RNP, 2003).
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3.4.3 O protocolo H.261

A recomendação H.261 descreve e especifica a codificação, multiplexação e
transmissão de imagens em movimento em taxas de bits múltiplas de 64 kpbs. Esse
padrão também é referenciado como p x 64 kbps, onde p varia de 1 a 30 (a taxa de
bits varia de 64 kbps a 2 Mbps). Esse codec foi projetado inicialmente para linhas
ISDN, que operam nesta faixa.

O algoritmo de codificação usado é um híbrido de predição interquadro e
intraquadro. Inicialmente, as redundâncias temporais entre imagens sucessivas são
removidas. As imagens restantes são transformadas usando a técnica Discrete
Cosine Transform (DCT). O algoritmo de codificação H.261 é similar ao Motion
Picture Experts Group (MPEG), porém estes são incompatíveis entre si. Além disso,
o H.261 requer sensivelmente menos poder de processamento para codificação em
tempo real do que o MPEG (RNP, 2003).

Para este padrão são especificados dois formatos de imagem:

a) Common Intermediate Format (CIF): neste formato, a estrutura de amostragem de
luminosidade é de 352 colunas por 288 linhas. A amostragem de cada um dos
componentes de diferença de cor é feita em 176 colunas por 144 linhas. A área
de imagem coberta por essas quantidades de colunas e linhas possui uma
proporção 4:3 (quatro para três), que corresponde à área ativa das entradas de
vídeo padrão.

b) Quarter-CIF (QCIF): esse formato apresenta 176 colunas por 144 linhas, metade
das colunas e linhas do formato CIF. Sua implementação é obrigatória nos
codecs que cumpram a especificação H.261, ao contrário do CIF (opcional).
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A escolha de CIF ou QCIF depende da capacidade disponível do canal (QCIF é
normalmente usado se p < 3) (RNP/VC, 2003).

O algoritmo inclui um mecanismo que otimiza a utilização da largura de banda, onde
movimentos rápidos possuem qualidade de imagem menor e movimentos mais
lentos possuem melhor qualidade. Usada dessa maneira, o H261 apresenta uma
codificação Constant Bit Rate (CBR), mas não uma taxa constante de qualidade de
imagens, que tipicamente gera um tráfego de Variable Bit Rate (VBR).

3.4.4 O protocolo H.263

A recomendação H.263 especifica a representação codificada que pode ser usada
para compressão de imagem em movimento, para aplicações audiovisuais em
baixas taxas de bits. Esta recomendação é uma extensão da recomendação H.261.

O algoritmo de codificação é baseado (e muito similar) no algoritmo da
recomendação H.261, com a inclusão de algumas opções de codificação para
incremento de performance e mecanismos de recuperação de erro.

Além dos dois formatos de imagem descritos no padrão H.261, outros três formatos
foram apresentados ao ITU-T. Suas dimensões e obrigatoriedade de implementação
estão relacionadas na Tabela 2, juntamente com os formatos da recomendação
H.261.
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Tabela 2 Formatos de imagens recomendações H.261 e H.263
Formato

Coluna

Linhas

Padrão H.261

Padrão H.263

CIF

352

288

Opcional

Opcional

QCIF

176

144

Obrigatório

Obrigatório

SQCIF

128

96

Obrigatório

4CIF

704

576

Opcional

6CIF

1408

1152

Opcional

Fonte: Aethra VC

3.4.5 O protocolo H.264

Há algum tempo algumas grandes empresas estão pesquisando as vantagens de
um novo codec de vídeo - o H.26L ou MPEG-4 parte 10, agora oficializado como
ITU-T H.264 e mais conhecido por Joint Vídeo Team/Audio Video Codec (JVT/AVC).

A principal vantagem do H.264 é reduzir para menos da metade a largura de banda
necessária para transmissão de televisão. Segundo alguns pesquisadores,
possibilita a distribuição pela Internet de vídeo com qualidade de TV a taxas
inferiores a 1Mbps.
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3.5 Protocolos de Áudio

3.5.1 Noções básicas de áudio

As aplicações destinadas a videoconferência incluem suporte a áudio, e portanto,
necessitam de tratamento especial. Ao contrário do vídeo, onde as perdas de
quadros na maioria dos casos não chegam a ser prejudicial à aplicação, a parte de
trechos de áudio em uma sessão de videoconferência pode comprometer
seriamente a interatividade. O ouvido é sensível a variações de som que duram
milésimos de segundos, tempos inferiores aos necessários para o olho perceber
variações de luz. Desta forma, um jitter de apenas alguns milésimos de segundo em
uma transmissão multimídia afeta mais a qualidade do som percebido do que a
qualidade da imagem percebida.

Assim como vídeo digital, o áudio sempre é obtido a partir de fontes analógicas,
necessitando a conversão analógica para digital (A/D). A conversão de um sinal
analógico em um sinal digital envolve a captura de uma série de amostras da fonte
analógica. A agregação das amostras forma o equivalente digital de uma onda
sonora analógica. Quanto maior a taxa de amostragem, maior a qualidade do som
digital, pois foram utilizados mais pontos de referência para replicar o sinal
analógico. O processo de conversão A/D pode ser dividido em três fases:
Amostragem, quantização e compressão (RNP/VC, 2003).

A compressão de áudio está representada através das recomendações G.711,
G.722, G.723, G.723.1, G.728, G.729 e G.729a.
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3.5.1.1 Amostragem

Trata-se do processo de medir valores instantâneos de um sinal analógico em
intervalos regulares. O intervalo entre as amostras é determinado por um pulso de
clock, e a frequência deste clock é chamada Taxa de Amostragem.

Em 1928, Henry Nyquist provou que a representação digital de um sinal analógico
poderia ser funcionalmente idêntica à onda que o originou, contanto que a taxa de
amostragem fosse no mínimo o dobro da freqüência mais alta presente naquela
onda (teorema de Nyquist). Por exemplo, a voz humana, com uma freqüência
máxima de 4 kHz, requer 8.000 amostras por segundo para se obter uma
representação digital fiel (RNP/VC, 2003).

3.5.1.2 Quantização

Trata-se do processo de conversão das amostras contínuas para valores discretos.
O uso de 8 (oito) bits por amostra é considerado satisfatório para áudio em diálogo
comum, mas amostras de áudio de alta fidelidade são normalmente digitalizadas a
14 ou 16 bits por amostra, provendo uma granularidade maior (RNP/VC, 2003).

Figura 12 (a) Onda de áudio. (b) Amostragem. (c) Quantização
Fonte: RNP/VC, 2003
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3.5.2 O protocolo G.711

A recomendação G.711, editada inicialmente em 1972, especifica a modulação de
sinais de freqüência de voz por código de pulso, por isso também é referenciada
como Pulse Code Modulation (PCM). A codificação é realizada a uma taxa nominal
de 8000 amostras por segundo (8 kHz), utilizando 7 ou 8 bits por amostra. A taxa de
transmissão dessa codificação resulta em 7 x 8000 = 56 kbps ou 8 x 8000 = 64 kbps.
Novamente de acordo com o teorema de Nyquist, a especificação G.711 pode
codificar freqüências de áudio entre 0 e um máximo de 4 kHz.

As regras de codificação são referenciadas como A-law (utilizado na Europa) e mlaw (utilizado na América). Apesar do formato resultante da codificação se parecer
com uma função logarítmica, a conversão dos sinais é definida por tabelas de
decisão. São especificadas quatro tabelas diferenciadas, para valores A-law / m-law,
tanto positivos quantos negativos.

O áudio de entrada é dividido em segmentos, cada um deles usando quantidades
diferentes de intervalos como valores nas tabelas de decisão. A maior parte dos
segmentos contém 16 intervalos, e o tamanho dos intervalos dobra de segmento a
segmento. A figura 13 mostra três segmentos com quatro intervalos em cada um. A
codificação m-law usa 8 segmentos de 16 intervalos cada, nas direções positiva e
negativa, començando com um tamanho de intervalo 2 no segmento 1, e
incrementando até um tamanho de intervalo 256 no segmento 8. A codificação A-law
usa 7 segmentos. O menor (de tamanho de intervalo 2) contém o dobro de intervalos
dos demais (32 intervalos). Os seis segmentos restantes contém 16 intervalos cada,
dobrando de tamanho de 4 (segmento 2) até 128 (segmento 7). A codificação A-law,
usada internacionalmente, representa sinais menores com maior fidelidade que a mlaw. A recomendação G.711 também apresenta tabelas de conversão m-law Ù Alaw.
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Segmento 1

Segmento 2
Segmento 3
Figura 13 Segmentação de uma onda de áudio codificada com PCM
Fonte: RNP/VC, 2003

A partir da técnica PCM foram propostas algumas implementações diferenciadas. Os
codificadores e decodificadores Diferential Pulse Code Modulation (DPCM) e
Adaptive Diferential Pulse Code Modulation (ADPCM) funcionam baseados na
expectativa de que as amostras de áudio vizinhas sejam semelhantes entre si.
Assim, o codificador DPCM calcula a diferença entre o valor efetivo da amostra e o
valor provável (com base na comparação com as amostras anteriores), e realiza a
codificação PCM apenas sobre o resultado da diferença. Desta forma, a taxa de bits
gerada é inferior a gerada pela recomendação G.711.

O método ADPCM emprega uma combinação de adaptações de quantização e
predição sobre o método DPCM. Adaptação, nesse contexto, significa reações e
altrerações no nível e no espectro do sinal de áudio de entrada. Existem duas
formas de realizar a predição adaptativa:

a) Estima avançada (forward estimation), onde as amostras quantizadas do sinal de
entrada são usadas para derivar estimativas;
b) Estimativa invertida (backward estimation), onde as estimativas são geradas com
base na saída do quantificador e no erro de predição ocorrido (RNP/VC, 2003).
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3.5.3 O protocolo G.722

A recomendação G.722, proposta em 1988, descreve as características de sistemas
de codificação de áudio (50 a 7000 Hz), usados em diversas aplicações de
conversação de alta qualidade. O sistema de codificação utiliza a técnica Sub-Band
Adaptive Diferential Pulse Code Modulation (SB-ADPCM), a uma taxa de 64 kbps.
Nesta técnica, a banda de freqüência é dividida em duas sub-bandas: alta (H) e
baixa (L). Os sinais em cada sub-banda são codificados usando ADPCM. O sistema
possui três modos de operação para codificação do áudio a 7 kHz, com variações na
taxa de bits do sinal e na taxa de bits do canal de dados auxiliar (para prover a taxa
efetiva de 64 kbps usando os bits da sub-banda inferior). Os modos de operação
disponíveis são apresentados na Tabela 3 (RNP/VC, 2003).

Tabela 3 Modos de operação da recomendação G.722
Modo

Taxa de bits de áudio a 7 kHz

Taxa de bits do canal de
dados auxiliar

1

64 kbps

0 kbps

2

56 kbps

8 kbps

3

48 kbps

16 kbps

Fonte: RNP/VC, 2003

Conforme a recomendação G.722, independente do modo de operação escolhido
para a implementação, é sugerido que o modo 1 sempre seja implementado, mesmo
que de forma adicional ao(s) modo(s) escolhido(s).
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3.5.4 O protocolo G.723

É o algoritmo utilizado para compressão de voz e supressão de ruído de um sinal
digital cuja variante mais conhecida é o G-723.1, que consegue converter um sinal
PCM de entrada, de 64 kbps, em uma saída que pode variar de 5,3 a 6,4 kbps.

O G.723 foi inicialmente projetado para comunicação multimídia em videofones, a
uma taxa de 6,3 e 5,3 kbps, com um retardo de 30 ms. O objetivo desse algoritmo é
reduzir a taxa de codificação do sinal de voz, com fins de armazenamento ou
transmissão, e ao mesmo tempo manter um nível aceitável de qualidade para as
aplicações em questão. Este nível é aceitável se estiver o mais próximo possível do
nível encontrado no sistema de telefonia tradicional (toll quality). Anteriormente, essa
tecnologia apresentava problemas na reprodução do sinal de voz. Tinha-se a
impressão de uma voz metalizada e robotizada, porém isto mudou com a realização
dos testes de qualidade de voz, Absolute Category Rating (ACR) e Mean Opinion
Score (MOS).

3.5.5 O protocolo G.723.1

O codec G.723.1 foi elaborado para criar arquivos de formato Active Streaming (.asf)
ou fluxos de áudio para uso na Internet ou com o Windows Media Player. O padrão
G.723.1 especifica o formato e o algoritmo para envio ou recebimento de voz através
de conexões de rede com baixa largura de banda. Os arquivos compactados usando
o G.723.1 podem conter vários tipos de dados além do somente áudio e dão suporte
a muitos esquemas de compactação. O G.723.1 funciona extremamente bem em
conexões de rede de taxa de bits baixa, como 14,4 ou 28,8 kbps (RNP/VC, 2003).
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Tabela 4 Modos de operação da recomendação G.723.1
Freqüência

Taxa de amostragem

8.000 kHz

Mono, 6.400 bits/s

8.000 kHz

Mono, 5.333 bits/s

Fonte: RNP/VC, 2003

3.5.6 O protocolo G.728

A recomendação G.728, publicada em 1992, provê codificação de áudio a 3,1 kHz
para transmissão a 16 kbps. É normalmente utilizada em sistemas que operam a 56
ou 64 kbps. Com requerimentos computacionais bem mais altos, o padrão G.728
provê a qualidade do padrão G.711 a um quarto da taxa de transmissão. O algoritmo
utilizado para a codificação é o LD-CELP (low-delay excited linear prediction), que
apresenta baixo índice de atraso.

3.5.7 O protocolo G.729 e G.729a

As recomendações G.729 e G.729a, aprovadas respectivamente em 1995 e 1996,
especificam a codificação de sinais de áudio na faixa de 3,1 kHz, para transmissão a
8 kbps. A recomendação G.729a exige menos poder computacional que a G.729
(RNP/VC, 2003).

A recomendação G.729 é um algoritmo de compressão de áudio que trabalha com
amostras de 10 milissegundos. Este codec não é recomendado para compressão de
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música, sinais de Dual Tone Multiple Frequency (DTMF) e tons de fax. Esta
recomendação é muito utilizada em aplicações VoIP e Wireless por operar em
bandas baixas (8 kbps), e também conta com as extensões, que fornecem taxas de
6.4 e 11.8 kbps para qualidades inferiores, porém em alguns casos são satisfatórias
dependendo de fatores ambientais como acústica do local, sonorização e qualidade
dos equipamentos que compõem a solução (The Free Encyclopedia, 2004).

3.6 Protocolos de Dados

3.6.1 O protocolo T.120

A recomendação T.120 define os padrões das séries H.320, H.323 e H.324 e opera
também com elas ou sozinha. A série T.120 consiste em uma série de
recomendações, as quais estão resumidas na Tabela 5. Estas recomendações, bem
como outras referências relacionadas à T.120, são objetos de constantes revisões
(RNP/VC, 2003).

Tabela 5 Recomendações T.120

(continua)

Recomendação

Descrição

T.120

Protocolos de dados para conferência multimídia: provê uma
sinopse da série T.120 (1996).

T.121

Padrão de aplicação genérico: provê uma
desenvolvimento de protocolos de aplicação T.120

T.122

Descrição do Serviço de Comunicação Multiponto (MCS): descreve
os serviços multiponto disponíveis para fabricantes (1993).

guia

para
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Tabela 5 Recomendações T.120

(conclusão)

Recomendação

Descrição

T.123

Pilhas de protocolos para aplicações de teleconferências
audiográficas e audiovisuais: especifica protocolos de transporte
para vários tipos de redes incluindo POTS, ISDN e LANs (1994).

T.124

Controle de conferência genérico: define as reservas de suporte de
protocolos de aplicação e serviços de controle de conferência
básicos para teleconferências multiponto (1995).

T.125

Especificação de protocolo de serviço de comunicação multiponto:
especifica o protocolo de transmissão de dados para serviços
multiponto (1994).

T.126

Protocolo para tratamento e anotação de imagem não animada:
define compartilhamento de dados colaborativamente, incluindo
quadro branco, compartilhamento de imagem, apresentação de
imagem gráfica e intercâmbio de imagem em conferência multiponto
(1995).

T.127

Protocolo de transferência de arquivo binário multiponto: define um
método de troca de arquivos em uma conferência multiponto (1995).

T.128

Protocolo de compartilhamento de aplicações multiponto: define
como participantes, em uma conferência T.120 podem compartilhar
aplicações locais, de forma que participantes de outra conferência
possam ver a imagem da aplicação compartilhada, e usar o mouse
e o teclado para controlar essa aplicação como se ela estivesse
rodando localmente.

T.134

Entidade de aplicações de textos de chat: uma definição da T.121
File Transfer Application Protocol Entity (APE) para protocolo de
textos de chat.

T.135

Sistema de uso para reserva de transações com uma conferência
T.120: define os protocolos reservados para conferência em um
ambiente T.120, tipicamente entre uma aplicação cliente e um
sistema de agenda que reserva unidades de controle de recursos
multiponto (MCUs ou “bridges”).

T.136

Define como o controle de um dispositivo remoto e configuração
podem ser feitos usando T.120 como protocolo de transporte.

T.140

Protocolo para conversão por meio de textos em aplicações
multimídia. O protocolo para textos de chats com T.120, vai para
T.134.

Fonte: RNP/VC, 2003
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3.7 Protocolo de Criptografia

3.7.1 O Protocolo H.235

O H.235 é a recomendação de segurança para os sistemas da série H.3xx. O H.235
é aplicável a todos os terminais que utilizam o protocolo H.245 como protocolo de
controle. O papel principal do H.235 é fornecer a autenticação, a privacidade e a
integridade para os sistemas baseados na recomendação H.3xx. O H.235
disponibiliza a facilidade de negociação de serviços e funcionalidades de forma
genérica e seletiva a respeito das técnicas de criptografia e das potencialidades
utilizadas. A maneira específica em que são usados relaciona-se às potencialidades
dos sistemas, às exigências da aplicação e aos confinamentos específicos da
política de segurança. O H.235 suporta diversos algoritmos de criptografia, com
opções variadas apropriadas para finalidades diferentes; por exemplo: comprimento
de chave.

O H.235 suporta algoritmos de criptografia conhecidos Advanced Encryption
Standard (AES), Data Encryption Standard (DES), bem como algoritmos não
padronizados ou proprietários. Não há nenhum algoritmo especificamente exigido;
entretanto, sugere-se fortemente na recomendação H.235 que os terminais H.323
suportem tantos quanto possível os algoritmos aplicáveis a fim de conseguir a
interoperabilidade entre os diferentes fabricantes de terminais H.323. Isto reforça o
conceito de que o protocolo H.245 não garante a interoperabilidade entre dois
codecs de diferentes fabricantes.

O H.235 recomenda algumas mensagens, procedimentos, estruturas e algoritmos
para estabelecimento da segurança na sinalização, controle e meios de
comunicação na arquitetura H.323. A seguir encontra-se um sumário destas
definições:
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O canal de sinalização da chamada pode ser estabelecido usando TLS ou IP
Security Protocol (IPSEC) através de uma porta conhecida (H.245.0);

- Os usuários podem ser autenticados durante a conexão inicial da chamada, no
processo de estabelecimento do canal H.245 e/ou por troca de certificados
depois de estabelecido o canal H.245;

- As capacidades de criptografia das mídias de um canal são determinadas por
extensões do mecanismo de negociação das capacidades existentes;

-

A distribuição inicial da chave criptográfica do master é feita através das
mensagens H.245 – OpenLogicalChannel ou de OpenLogicalChannelAck;

- Troca de chaves podem ser realizadas através de comandos H.245 –
EncryptionUpdateCommand, EncryptionUpdateRequest, EncryptionUpdate e
EncryptionUpdateAck.

- A distribuição da chave é protegida operando no canal H.245 como um canal
confidencial ou especificamente protegendo a chave usando os a certificação
selecionada.

- Os protocolos de segurança apresentados estão em conformidade com os
padrões publicados pelo International Organization for Standardization (ISO) ou
com os padrões propostos pelo IETF (H.235, 2004).
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3.8 Protocolos Proprietários

3.8.1 O protocolo GSM 6.10

O codec Groupe Spécial Móbile (GSM) foi projetado para a compactação eficaz da
voz (áudio) sendo o melhor para sons com taxa de bits média a alta. O GSM fornece
uma compactação em tempo real de 2:1, o que torna esse codec uma boa opção
para gravar voz com o gravador de som. Usar o GSM para compactar música pode
resultar em uma qualidade de áudio pobre. O GSM está de acordo com a
recomendação 6.10 do European Telecommunications Standards Institute(ETSI)
(Microsoft, 2004).

A Tabela 6 ilustra modos de operação GSM 6.10.

Tabela 6 Modos de operação da recomendação GSM 6.10
Freqüencia

Taxa de amostragem

8,000 kHz

Mono, 1 kbps

11,025 kHz

Mono, 2 kbps

22,050 kHz

Mono, 4 kbps

44,100 kHz

Mono, 8 kbps

Fonte: Microsoft, 2004
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3.8.2 O protocolo DivX

DivX;-) é a sigla de um antigo concorrente do DVD, e a piscadela ;-) é um codificador
de vídeo, cujo funcionamento permite que um filme em DVD (geralmente tendo até 7
GB), caiba num CD comum de 650/700 MB. Por causa disso, está cada vez mais
comum a internautas, principalmente os que possuem acesso rápido à internet,
baixarem filmes como se baixassem música em MP3. Atualmente, está sendo
comum chamar o formato somente de DivX, sem a piscadela.

Basicamente, o DivX é formado por dois softwares: um é o DeCSS, que permite
quebrar a encriptação que impede que arquivos em DVD sejam copiados para o
computador. O outro é uma versão de um software feito pela Microsoft do MPEG-4
(codec avi), sistema padrão de compressão de vídeo embutido no Windows Media
Tools. Por causa disso, os filmes em DivX são encontrados com a extensão .avi.

Os responsáveis por toda essa criação são hackers, entre eles, um denominado Gej.
Graças a eles, está sendo possível até ver filmes antes mesmo de serem lançados
no mercado (para o pavor de Hollywood) (LusoDivX, 2004).

3.8.2.1 Como funciona

O DivX trabalha de uma forma interessante e muito hábil. Ele começa identificando
objetos diferenciados. Por exemplo, um ator é um objeto e o cenário outro objeto. O
ator será o objeto prioridade, visto que o objeto cenário é praticamente estático.
Prioridade quer dizer que a imagem do ator precisa de uma maior taxa de
atualização do que o cenário. No caso da trilha sonora, a faixa musical é tratada
independentemente e constantemente sincronizada. Assim, o algoritmo, após a
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identificação dos diferentes objetos que classifica as suas respectivas prioridades (e
conseqüentemente qual a taxa com que vai atualizar os diferentes objetos), define
como vai compor todo o "quebra-cabeça" resultante. O poder desta aproximação,
orientada por objetos de áudio e vídeo, permite a sua manipulação de forma
simples, resultando também num enorme poder de compressão, sem quase
nenhuma perda de qualidade. Os objetos visuais são descritos matematicamente e
lhes atribuídas posições num espaço bidimensional ou tridimensional. De igual
modo, o som é distribuído espacialmente. Uma vez que os objetos são definidos, só
o seu posicionamento no monitor pode variar, assim como a qualidade de cada
objeto.

3.8.2.2 Vantagens

A principal vantagem é a qualidade da imagem. Um VHS tem a resolução de 240
linhas entrelaçadas, devido as televisões convencionais serem entrelaçadas. Como
o DivX usa

tecnologia

High Definition TeleVision (HDTV) ele "desentrelaça" a

imagem em 480 linhas. Conseqüentemente, detalhes como pêlos de braços, dedos,
vasos sanguíneos na face e nos olhos, ponteiros de relógios e outros, que antes não
eram possíveis serem vistos na televisão, com tanta nitidez, graças ao DivX, agora
é possível. Além disso, se você quiser assistir a um filme em DivX pela internet, não
precisará terminar o download para vê-lo. A execução ocorre paralelamente, sem
contar que o custo é bem mais baixo do que um Digital Versatile Disk DVD.
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3.8.2.3 Os modos de gravação DVD-Quality, Super VHS Quality e VHS Quality.

Os modos de gravação determinam a qualidade da imagem e do som do vídeo a ser
gravado. O modo DVD Quality usa resolução de 640 x 480 pontos, 30 quadros/seg
(quadros por segundo), som superior ao do CD, com 48kHz, stereo, Dolby Surround
Sound. A qualidade de imagem é a mesma de um DVD. Já o modo Super VHS é o
que permite inserir num simples CD filmes com duração média de 90 minutos, provê
imagens na mesma qualidade que as fitas Super VHS, Super VHS Compact e Highband 8 mm (Hi8), que é de 532 x 400 pontos, 30 quadros/seg, som de CD de 44kHz.
Para se ter uma noção da qualidade desse modo, a maioria das emissoras de
televisão usam o SVHS para reproduzir comerciais. O modo VHS Quality tem a
duração de 120 a 150 minutos, é semelhante ao VHS comum. 320 x 240 pontos, 30
quadros/seg (a fita VHS só usa 24) som de CD de 44 kHz. Apesar desse modo ter
menor qualidade, as imagens são satisfatórias (LusoDivX, 2004).

3.8.3 O protocolo Indeo Video 5.11

Originalmente desenvolvido pela Intel e hoje pertencente a Ligos Corporation o
Indeo é um codec-software de compressão/descompressão de vídeo baseado no
DVI (Digital Video Interactive) codec-hardware para a compressão de vídeo com
qualidade de TV.

O Indeo é um software da família Ligos's para codecs de áudio e vídeo
HT

TH

desenvolvido para aplicações de streaming e games. O Indeo dispõe de tecnologia
para download progressive de streaming e pode suportar diversos sistemas de
firewall. Sua taxa de compressão é de 8:1 (Ligos, 2004).
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3.9 O Projeto OpenH323

O projeto OpenH323 tem como finalidade criar códigos fonte executáveis e
totalmente compatíveis do protocolo de teleconferência do ITU-T H.323 e que possa
ser usado por colaboradores pessoais e por usuários comerciais.

O desenvolvimento OpenH323 é coordenado por Quicknet Technologies Inc. mas
está aberto a todos os interessados.

O uso comercial e confidencial do código

OpenH323, incluindo o uso em produtos comerciais é incentivado com o uso do MPL
(Mozilla Public License) (OpenH323 Project).

3.10 Considerações Finais

Com a conclusão deste Capítulo, espera-se ter transmitido a idéia do que é
videoconferência e quais recomendações do ITU-T fazem parte dos protocolos
praticados nas aplicações de videoconferência baseadas nas redes IP e o que é o
OpenH323 Project.
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4 iMeet-VMD(SOFTWARE PARA VIDEOCONFERÊNCIA MULTIPONTO
DISTRIBUÍDA)

4.1 Considerações Iniciais

A procura por soluções convergentes para uso corporativo nas áreas empresariais e
educacionais vem crescendo a cada dia. Este fato deve-se ao crescimento constante
com que as redes baseadas em pacotes vêm convergindo para as plataformas
TCP/IP e a popularização da internet como fator de grande importância neste
processo.

Este Capítulo trata do ambiente iMeet (Internet Meeting) que é um ambiente
desenvolvido para prover comunicação multimídia oferecendo alguns dos recursos
disponíveis nos computadores pessoais tais como: chat, Compartilhamento de
aplicações, Transferência de arquivos e conferência ponto a ponto (conferência
entre um ponto local e outro remoto) utilizando-se de recursos áudio-visuais e
apresenta a proposta de desenvolvimento de um módulo denominado de iMeet-VMD
(Videoconferência Multiponto Distribuída), que tem como finalidade prover recursos
para possibilitar conferências multiponto (Reunião de vários locais remotos
simultaneamente) utilizando-se de recursos audiovisuais e todas as facilidades já
existentes no ambiente iMeet.
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4.2 Visão Geral do ambiente iMeet (Internet Meeting)

A solução de software iMeet surgiu depois que observou-se uma necessidade
constante das áreas educacionais e corporativa demonstrada através das
concorrências públicas, que transcorreram no ano de 2003 e meados de 2004.

Nas concorrências dos setores educacionais era comum a especificação de itens
que solicitavam componentes que agregassem soluções multimídia que envolviam
áudio, vídeo e dados para composição das redes de ensino, hoje em funcionamento
em alguns estados brasileiros como: Paraná, São Paulo, Distrito Federal, Mato
Grosso, Rondônia, etc.

A idéia do desenvolvimento de um aplicativo para atender a esta demanda surgiu de
um consórcio entre três empresas que estavam interessadas em participar de uma
concorrência pública de âmbito estadual.

Com a anulação da concorrência em questão por motivos impugnatórios, o
consórcio

criado

foi

desfeito.

Porém

uma

das

empresas

continuou

o

desenvolvimento do aplicativo, e, meses depois sofreu uma divisão na célula de
desenvolvimento de software. Esta divisão resultou no compartilhamento de direitos
sobre o código fonte do aplicativo já desenvolvido até o momento.

Desta forma, a empresa Walnut, na posição de uma das detentoras do código fonte
do aplicativo, decidiu por continuar o desenvolvimento do aplicativo, que agora
denomina-se iMeet.

O iMeet é composto dos seguintes módulos:
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a) iMeet-Call – Desenvolvido para possibilitar a implementação de serviços
especializados de canais de atendimento em data center, via áudio e vídeo. Esta
solução permite que os operadores do data center falem com seu cliente. Caso o
cliente aceite, o operador pode também vê-lo, estabelecendo uma comunicação
de áudio e vídeo nos dois sentidos, em tempo real, interativa e com baixo delay.

b) iMeet-Multicast – Desenvolvido especificamente para aplicações de Educação a
Distância (EAD), permite o tráfego de conteúdo multimídia, com total
interatividade, pela rede, com extrema economia de banda.

c) iMeet-VMD – Módulo que está sendo apresentado como proposta desta tese de
mestrado que tem como objetivo principal oferecer todas as facilidades de um
ambiente de videoconferência integrando várias salas simultaneamente sem a
necessidade de uma MCU externa e conseqüentemente minimizando o uso de
banda exigida por uma MCU centralizada.

A figura 14 ilustra o diagrama de pacotes do ambiente iMeet. O pacote em destaque
demonstra o módulo que foi desenvolvido e está sendo apresentado como Trabalho
de Tese do curso de Mestrado Profissional em Engenharia da Computação.
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iMeet_Viewer

iMeetMulticast

iMeet-Call

iMeetVMD

iMeet_Server

Figura 14 Diagrama de pacote do aplicativo iMeet.
Fonte: Autor
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4.3 Proposta para desenvolvimento do iMeet-VMD

O iMeet-VMD tem como objetivo atender um nicho do mercado de videoconferência
pouco explorado pelos competidores desta tecnologia. Oferecendo uma solução de
software capaz de realizar uma sessão de videoconferência multiponto envolvendo
na sua totalidade até 100 localidades sem a necessidade de uma MCU externa, e a
disponibilidade de visualização simultânea na tela de até 16 localidades.

Hoje, para realizar uma sessão de videoconferência com estes elementos existe a
obrigatoriedade do uso de uma MCU centralizada, Isto implica em um custo muito
elevado, em decorrência da concentração de banda que ela exige.

Baseando-se na regra representada a seguir, pode-se observar a largura da banda
necessária e o custo aproximado para cada um dos exemplos apresentados na
Tabela 7.

NL x VLU = BT, onde;
NL = Número de localidades com videoconferência;
VLU = Velocidade do link utilizado em cada localidade para conexão da
videoconferência.
BT

= Largura total da banda;
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Tabela 7 Consumo de banda conforme regra (NVC x VLU = BT)
NL

VLU

BT

(Num.Localidades)

(Banda)

(Banda Necessária)

Valor
aproximado

10

128 kbps

1280 kbps

$ 27,000.00

10

256 kbps

2560 kbps

$ 32,000.00

16

192 kbps

3072 kbps

$ 45,000.00

100

64 kbps

6400 kbps

$ 120,000.00

Fonte: Pesquisa realizada através de cotação junto a Radvision

A solução de software para videoconferência multiponto distribuída proposta permite
realizar estas conexões dispensando a concentração de banda em um ponto da
rede para uso de MCU Centralizada. Oferecendo suporte à comunicação em tempo
real, com toda a confiabilidade de uma conexão segura com autenticação de
acesso, permitindo o uso de algumas facilidades já existentes no ambiente em que
está sendo desenvolvida.

Através

de

um

algoritmo

inteligente,

e

uma

topologia

diferenciada

de

videoconferência multiponto, ela permite a conexão de todos os participantes em
uma sessão simultânea, economizando o uso de CPU (Control Process Unit) e
banda de cada equipamento cliente.

No exemplo demonstrado na figura 15, é possível observar-se que ela abre
conexões ponto a ponto com cada cliente, numa sessão de videoconferência
multiponto a 100 kbps com 4 pessoas simultâneas. Cada cliente envia somente seu
sinal de vídeo codificado a 25 kbps e recebe 3 sinais de vídeos já codificados a 25
kbps.

Deste modo, o uso de banda em upstream em cada equipamento cliente e de 25
kbps e o downstream de 75 kbps.
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IP

Ponto B

B

C

A

D

Ponto A

Ponto C

Ponto D

Figura 15 Modelo funcional do iMeet-VMD
Fonte: Autor

Em uma sessão multiponto a 100 kbps com 16 participantes simultâneos, cada
cliente estará enviando seu sinal de vídeo codificado a 6,25 kbps, e recebendo 15
sinais de vídeo já codificados a 93,75 kbps, gerando upstream em cada
equipamento cliente de 6,25 kbps e o downstream de 93,75 kbps.

4.4 Metodologia de Desenvolvimento

A tecnologia de apoio utilizada para o desenvolvimento será a UML (Unified
Modeling Language), que através de seus diagramas (Classe, Casos de Uso,
Seqüência, etc.), oferece a equipe do projeto uma visão gráfica do sistema como ele
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é ou como pretende ser, de forma clara e simplificada, possibilitando a obtenção de
melhores resultados com maior rapidez.
Apesar de não ser uma linguagem orientada a objetos, no desenvolvimento do
projeto será utilizado o software MS Visual Basic que é a ferramenta de
desenvolvimento utilizada pela equipe.

Com os conceitos da UML e as limitações da linguagem de programação eleita, a
metodologia

adotada

foi

a

“desenvolvimento

de

software

interativo

e

incremental” que segundo O American Heritage Dictionary, Second College Edition,
define esses termos da seguinte maneira:

Interativo – 3... procedimento para produzir um resultado desejado pela repetição
de uma série de operações que sucessivamente melhor se aproximam do resultado
desejado.

Incremental – 1. Um aumento em número, tamanho, ou extensão. 2. Alguma coisa
acrescentada ou ganha. 4. Uma série de adições ou contribuições regulares.

Segundo Paul R. Reed, Jr em seu livro “Desenvolvendo aplicativos com VISUAL
BASIC e UML” – Makron Books, Cap. 1 – O dilema do Projeto, define estes termos
como:
Interativo: A aplicação de tarefas de uma forma repetitiva que funciona no sentido
de melhorar um produto intermediário ou final.

Incremental: A criação de produtos interinos de forma que cada um acrescenta um
valor significativo ao projeto como um todo, sustenta-se por si mesmo ou opera
dentro de uma interface bem definida, ou pode tomar parte como um
subcomponente de algum produto final.
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A figura 16 fornece uma visão de um modelo de processo interativo e incremental.

Elaboração

Início

Construção

Transição
Figura 16 Modelo de processo interativo e incremental
Fonte: REED, Paul R. Jr., 2000

Cada um dos quatro quadrantes mostrados na figura é denominado como uma fase:
•

Início

•

Elaboração

•

Construção

•

Transição

Essas quatro fases seguem a terminologia usada pelo Rational Unified Process
(RUP) da Rational Software.
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4.4.1 Fase de Início

É uma fase destinada ao entendimento do problema e identificação dos requisitos
necessários para a elaboração do protótipo do sistema ou subsistema.

4.4.2 Fase de Elaboração

Nessa fase os primeiros requisitos identificados na fase de início são consolidados e
é acrescentado mais rigor ao processo. Ela também detalha a natureza dinâmica da
aplicação e tenta modelar os usos reais previstos para o sistema (REED, Paul R. Jr.,
2000). Durante essa fase os processos gerados através dos diagramas serão
reavaliados e poderão sofrer alterações nas regras de negócio.

4.4.3 Fase de Construção

Aqui as perspectivas tanto estática quanto dinâmica do aplicativo são materializadas
na forma de uma linguagem (nesse caso VB) e uma forma de armazenamento
persistente (Access ou SQL Server para esse caso). Nessa fase são realizados
testes e ajustes no código fonte do aplicativo que podem ou não sugerir alterações
nos diagramas utilizadados nas fases anteriores (REED, Paul R. Jr., 2000).
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4.4.4 Fase de Transição

Nessa fase os componentes produzidos na fase de Construção são depurados,
ajustados e empacotados em unidades disponibilizavéis. As interações ocorridas
nessa fase não alteram os documentos gerados pelas fases anteriores.

Dentro de cada fase, poderão ocorrer várias interações dependendo da
necessidade, inclusive em fases previamente concluidas, conforme ilustra a figura
17.

Elaboração

Início

Construção

Transição

Figura 17 Interações dentro das fases.
Fonte: REED, Paul R. Jr.
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4.5 Considerações Finais

O uso de uma ferramenta que possibilita a integração visual de diversas áreas de
uma corporação torna-se viável uma vez que ela trabalha na mesma rede de
pacotes já implementada para tráfego de dados e acesso à internet.

Neste ponto já é possível ter a visão das facilidades que uma solução desta
natureza pode agregar a uma corporação como por exemplo: treinamentos, reuniões
e cursos não presenciais, agilidade em tomadas de decisões urgentes, economia de
tempo com deslocamentos.
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5 Planejamento do Projeto

5.1 Considerações Iniciais

O planejamento do projeto é o principal produto da fase de início. É muito mais do
que um documento superficial que meramente menciona objetivos e desejos. Ele
lista os eventos, casos de uso, e componentes de arquitetura que o projeto
suportará (REED, Paul R. Jr., 2000).

5.2 Fase de Início

5.2.1 Identificação de Atores

Ator é um termo criado por Ivar Jacobson em sua abordagem Object Oriented
Software Engineering (OOSE) para desenvolvimento de software (originalmente
chamada de Objectory Process e a agora de Rational Unified Process). A
identificação deles nos oferece uma melhor visão dos eventos que o sistema tem de
suportar (PAUL R. REED Jr., 2000).

Os atores normalmente são considerados como sendo pessoas, outros sistemas,
temporizadores ou dispositivos de hardware que interagem com o aplicativo. Eles
podem ser representados graficamente de maneira a ilustrar mais diretamente o
domínio específico do aplicativo.
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A Tabela 8 ilustra os atores propostos para o aplicativo “Software de
Videoconferência Multiponto Distribuída”.

Tabela 8 Atores propostos
Ator

Definição

Participante

Participa das sessões de videoconferência

Administrador

Mantém o ambiente do aplicativo

Fonte: Autor

5.2.2 Identificação da Lista de Eventos

É através dela que identificamos os casos de uso. No entanto, os casos de uso nem
sempre são intuitivos. Eventos, são mais fáceis de serem levantados e mapeados.
Uma vez identificados os eventos, torna-se mais fácil a definição dos casos de uso.

A Tabela 9 define uma lista de eventos propostos para o aplicativo “Software de
Videoconferência Multiponto Distribuída”.

Os eventos foram definidos com base no ambiente em que o aplicativo está sendo
desenvolvido, visando a reutilização de componentes já existentes e uma interação
com o usuário bastante simplificada.
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Tabela 9 Relação de Eventos
Sujeito

Verbo

Participante

Agenda

Sessão

Esporádico

Sessão é
agendada no
sistema.

Participante

Altera

Sessão

Esporádico

Sessão é alterada
no sistema.

Participante

Finaliza

Sessão

Esporádico

Sessão é finalizada
pelo sistema.

Participante

Cancela

Sessão

Esporádico

Sessão é
cancelada.

Participante

Entra

Sessão

Esporádico

Participante entra
na sessão.

Participante

Colabora
dados

Sessão

Esporádico

Participante inicia
colaboração de
dados com outros
participantes.

Participante

Sai

Sessão

Esporádico

Participante sai da
sessão.

Administrador

Mantém

Licença

Esporádico

Banco de dados é
atualizado.

Administrador

Mantém

Salas

Esporádico

Banco de dados é
atualizado.

Administrador

Mantém

Participante

Esporádico

Banco de dados é
atualizado.

Esporádico

Sistema consiste
parâmetros e
atualiza banco de
dados.

Administrador

Fonte: Autor

Mantém

Objeto

Parâmetros

Freqüência

Resposta
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5.2.3 Definição dos Casos de Uso

A definição formal de caso de uso, segundo a UML, é: “Um conjunto de seqüências
de ações que um sistema desempenha para produzir um resultado observável de
valor a um ator específico” (FURLAN, 1998).

Segundo Fowler e Scott em seu Livro UML Essencial 2ª Edição, para definir caso de
uso torna-se essencial primeiramente definir cenário através da seguinte exposição:

“Um Cenário é uma seqüência de passos que descreve uma interação entre
um usuário e um sistema. Portanto, se você tem uma loja on-line baseada na
web (loja virtual), podemos ter um cenário de Compra de um Produto que
diria:

O cliente navega no catálogo de itens e adiciona itens desejados à sua cesta
de compras. Quando o cliente deseja pagar, descreve o endereço de
entrega, fornece as informações do cartão de crédito e confirma a venda. O
sistema verifica a autorização do cartão de crédito e confirma a venda
imediatamente e envia um e-mail logo a seguir.

Este cenário é uma alternativa que pode acontecer. No entanto, a autorização
do cartão de crédito pode falhar, o que seria outro cenário.

Um caso de uso é um conjunto de cenários amarrados por um objetivo comum de
um usuário” (FOWLER, SCOTT, 2000).

Baseando-se nestas definições conclui-se que casos de uso são orientados a
objetivos, portanto neste ponto do projeto já se pode definir os casos de uso.
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A figura 18 ilustra os casos de uso do aplicativo extraídos a partir da Tabela 9
Relação de eventos.

Agendar
Sessão

Manter
Licença

Alterar
Sessão
Finalizar
Sessão

Manter
Sala

Cancelar
Sessão
Manter
Participante

Administrador
Participante

Entrar na
Sessão
Colaborar
Dados

Manter
Parâmetro

Sair da
Sessão

Figura 18 Diagrama de caso de uso UML do aplicativo iMeet-VMD
Fonte: Autor

Para definir os casos de uso adotou-se um modelo de formulário simplificado no qual
estão descritos os campos mínimos necessários para identificação dos requisitos
necessários para implementação do aplicativo.

Na Tabela 10 pode-se ver a definição do caso de uso “Agendar Sessão”. A definição
dos demais casos de uso, encontra-se no Apêndice A.

Tabela 10 Definição do caso de uso: Agendar Sessão

(continua)

Nome do caso de uso:

Agendar Sessão

Descrição:

Esse caso de uso começa quando o participante
solicita agendamento de sessão com outros usuários
Agendar
Sessão

ao servidor. O caso de uso termina quando o
agendamento é criado ou mantido.

Participante
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(conclusão)

Atores:

Participante.

Pré-condições:

O nome da sessão, data e horário devem existir.

Pós-condições:

O agendamento é criado ou mantido.

Caminho Primário:

O participante agenda a sessão.

Caminho(s) Alternativo(s):

Nenhum.

Caminhos de Exceção:

O participante tem o agendamento negado.

Fonte: Autor

5.2.4 Detalhamento dos casos de uso

Nessa seção detalha-se os casos de uso para se ter uma melhor visão da
complexidade do que envolve a realização de um deles. Na Tabela 11 pode-se ver o
detalhamento do caso de uso “Agendar Sessão”. O detalhamento dos demais casos
de uso encontram-se no Apêndice B.

Tabela 11 Detalhamento do caso de uso: Agendar Sessão

(continua)

Nome do caso de uso:

Agendar Sessão.

Atores:

Participante.

Caminho Primário:

1. O participante solicita o agendamento da sessão.
2. Os dados são consistidos pelo servidor.
3. O servidor agenda a sessão.
4. O participante recebe a confirmação de que a
sessão foi agendada.
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Tabela 11 Detalhamento do caso de uso: Agendar Sessão

(conclusão)

Caminho(s) Alternativo(s):

Nenhum.

Caminhos de Exceção:

1. Se já existir agenda para a data e horário
informados, o participante recebe mensagem de
erro.

Fonte: Autor

5.2.5 Definição da Arquitetura Preliminar do aplicativo

Nesse ponto do projeto já é possível dimensionar uma arquitetura preliminar na qual
será desenvolvido o aplicativo.

Para representação dessa arquitetura utilizou-se da combinação de dois diagramas
UML, um para mostrar a realização do software (diagrama de componentes) e o
outro para demonstrar o hardware hosts (diagrama de implantação).

A Tabela 12 apresenta um descritivo das características mínimas necessárias para
cada elemento cliente e servidor e a figura 19 ilustra a combinação dos diagramas
de componentes e implantação para o aplicativo iMeet-VMD.

(continua)

Tabela 12 Arquitetura preliminar do aplicativo
Componente

Implementação

Estação: Cliente

Pentium III 400 MHz ; 128 RAM ; HD
40 GB ; WebCam min. 15 fps

Estação: Servidor

Pentium IV 1.5 MHz com arquitetura
Servidor; 512 RAM; HD 80 GB

Sistema operacional (Cliente)

Windows 98, 2000 e XP

Sistema operacional (Servidor)

Windows 98, 2000 e XP
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(conclusão)

Aplicativo (Cliente)

iMeet_Viewer (Visual Basic)

Aplicativo (Servidor)

iMeet_Server (Visual Basic)

Banco de dados (Servidor)

SQL Server; Access

Modelagem Visual

Visio, Visual Basic

Protocolo Rede

TCP/IP

Protocolo Banco de dados

ADO (Activex Data Objects)

Fonte: Autor
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iMeet-Viewer

.exe

clsAgendar
.cls
clsEntrar
.cls
{Pentium III, 400 MHz}
{RAM = 128 MB}
{Disco Rígido = 40 GB}

clsAlterar
.cls
clsColaborar

.cls
clsFinalizar
.cls
clsSair.cls
clsCancelar

.cls

Servidor Windows

iMeetServer.exe

ClsMntLic
.cls

clsAgendar
.cls
clsEntrar
.cls
clsAlterar
.cls

clsMntSala
.cls
clsColaborar
.cls

clsFinalizar
.cls

clsMntUser
.cls
clsSair.cls

clsCancelar
.cls

clsMntPar
.cls

Figura 19 Diagrama de componente e implantação - iMeet-VMD

{Pentium IV, 1.5 MHz}
{RAM = 512 MB}
{Disco Rígido = 80 GB}
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5.3 Fase de Elaboração

A partir dos requisitos concluídos nas fases anteriores, torna-se possível neste
momento dar início a elaboração dos diagramas de classes. Através dos quais
pode-se ter uma abstração da estrutura (atributos), bem como do comportamento
(operações) do aplicativo.

Baseando-se na “Relação de Eventos” e na “Definição dos casos de uso”
demonstrados na fase 1, elaborou-se a Tabela 13 para identificar as classes e os
relacionamentos existentes entre elas.

Tabela 13 Associações de Classe
Classe

Associação

Classe

Participante

Agenda

Sessão

Participante

Altera

Sessão

Participante

Finaliza

Sessão

Participante

Cancela

Sessão

Participante

Entra

Sessão

Participante

Colabora

Ferramenta

Participante

Sai

Sessão

Administrador

Mantém

Licença

Administrador

Mantém

Sala

Administrador

Mantém

Parâmetro

Administrador

Mantém

Participante

Fonte: Autor
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As figuras 20 e 21 demonstram os Diagramas de Classe dos módulos iMeet-Viewer
e iMeet-Server, construídos a partir da Tabela 13.

Participante

Sessão

clsagendar()
clsalterar()
clsfinalizar()
clscancelar()
clsentrar()
clssair()
Ferramenta
{abstract}

clscolaborar()

Chat

Lousa Virtual

TransfArquivo

Figura 20 Diagrama de Classe UML - módulo iMeet-Viewer
Fonte: Autor

Aplicativo
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Licença

clsMntLic()

Sala

*

1

idRoom
identerprise
idUser
name
description
bitrate
status
pwd

clsMntSala()
1

Administrador
{Abstract}

1

1

1

Usuário
Iduser
Identerprise
Idgroup
Username
Firstname
Email
Iplan
Ipwan
Port
Iplast
Status
isuserchair

Parâmetro

clsMntPar()
1

*

A classe Administrador representa
a interface de usuário utilizada no
módulo servidor do aplicativo.

clsMntUser()
Figura 21 Diagrama de Classe UML - módulo iMeet-Server
Fonte: Autor
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5.3.1 Definição da interface de usuário

A interface de usuário é responsável pela formatação dos dados a serem
apresentados ao usuário e pela interação com o usuário. Esta interface é composta
por objetos que realizam a comunicação entre o usuário local e o usuário remoto.

Esta interface se apresenta através de uma janela principal de controle (iMeetViewer), na qual podem ser visualizados os seguintes componentes: Menu, Janela
de Vídeo e Controles conforme mostrado na figura 22).

Janela de Vídeo

Menu

Controles

Figura 22 Interface de apresentação do software iMeet-Viewer
Fonte: Aplicativo iMeet
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5.3.1.1 O Menu

O Menu está localizado do lado esquerdo da janela iMeet-Viewer. É através dele
que se tem acesso a todas as funcionalidades do aplicativo e conseqüentemente ao
módulo de software iMeet-VMD (Videoconferência Multiponto Distribuída).

O Menu é ocultável, e além de permitir o acesso a facilidade do sistema, trás
também uma janela que está localizada no canto esquerdo inferior da tela, onde
pode-se visualizar algumas informações referentes a tamanho do vídeo que está
sendo utilizado, Tempo de conexão em andamento, Codecs que estão sendo
utilizados e a taxa de transmissão que está sendo praticada pela conexão.

A janela de Menu disponibiliza as seguintes funcionalidades:

a) Ativar Modo Operador

Esta funcionalidade habilita o ambiente de espera para receber chamadas dos
clientes direcionadas ao Call Center. As solicitações de chamada são iniciadas
através da interface ActiveX, implementada na página de internet da empresa. Estas
chamadas são realizadas em modo ponto a ponto.
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b) Livro de Endereços

O Livro de Endereços permite ao usuário acessar as seguintes opções:

b.1) Todos os Usuários

Nesta opção pode-se visualizar todos os usuários cadastrados na empresa. O
cadastro dos usuários é realizado pelo administrador do sistema através da interface
do Servidor. Algumas facilidades podem ser acessadas com um simples clicar do
botão direito do mouse sobre um usuário ou grupo de usuários, como por exemplo,
convidá-lo para uma conferência ponto a ponto ou multiponto, ou simplesmente
enviar-lhe uma mensagem.

b.2) Grupos

Grupos – O usuário pode incluir, manter e excluir grupos, além de organizar os
contatos da empresa em grupos, de acordo com sua estrutura organizacional. Os
grupos podem ser convidados para conferências multiponto.
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b.3) Sessões Multiconferência

É esta sessão que está sendo implementada como solução de software para a
iMeet-VMD - Videoconferência multiponto distribuída, conforme mostrado na figura
23. Para iniciar esta funcionalidade, o usuário seleciona uma das salas que
aparecem abaixo da opção “Sessões Multiconferência” e pressiona o botão direito
do mouse, e escolhe a opção “Entrar”. Ao selecionar uma das salas o usuário pode
visualizar a lista de usuários conectados a ela.

b.4) Sessões Multicast

Esta funcionalidade pode ocorrer de duas formas: Criada pelo administrador do
sistema, ou criada pelo usuário. O criador da sessão muticast define quais usuários
poderão participar da sessão. Nas sessões multicast podem ser definidas “senhas”
para controle de acesso.

Figura 23 Interface iMeet-Viewer - Livro de Endereços
Fonte: Aplicativo iMeet
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c) Colaboração

Funcionalidade responsável por toda parte de colaboração de dados (T.120) do
sistema, oferece várias facilidades que podem ser compartilhadas com todos os
outros módulos do sistema.

d) Chat

Disponível para uso em conferências ponto a ponto, multiconferências e Sessões
multicast. Apresenta funcionalidades de envio e recepção de mensagens de texto.

e) Chat Público

Utilizado para gerar discussão entre grupos de usuários previamente cadastrados.
Nesta opção aparece a figura do moderador, que é responsável pela coordenação
das ações dos participantes.
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f) Lousa Virtual

Esta ferramenta é utilizada nas sessões ponto a ponto, sessões de multiconferência
e sessões multicast. O usuário ao utilizar esta funcionalidade, envia um convite aos
participantes, que aceitam ou não a recepção da lousa virtual.

g) Transferência de Arquivos

Esta funcionalidade está disponível somente para conexões ponto a ponto. Por se
tratar de uma funcionalidade bastante importante em sessões de multiconferência,
ela está sendo disponibilizada também para o iMeet-VDM (Software para
Videoconferência Multiponto Distribuída).

h) Compartilhamento de Aplicações

Esta funcionalidade permite ao usuário, durante uma sessão ponto a ponto, observar
a utilização de qualquer aplicativo que esteja em execução no PC remoto. Esta
facilidade está sendo implementada no módulo iMeet-VMD pela importância que ela
oferece na aplicação de treinamentos, palestras e seminários.
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i) Configurações

Através desta funcionalidade podem ser alteradas as configurações de Vídeo
(Dispositivo que está sendo utilizado, formato de vídeo, Codec utilizado, quantidade
de quadros por segundo, etc.), Áudio (Codec utilizado, microfone, autofalantes,
volume, etc.), Rede (BitRate - taxa de transferência - utilizado), Aparência (Padrão
de cores utilizados na apresentação das interfaces do usuário), informações de login
(Alteração de senha).

Figura 24 Interface iMeet-Viewer - Janela de configurações
Fonte: Aplicativo iMeet

j) Ajuda

Ajuda contextual contendo todas as informações necessárias para a utilização do
sistema, desde sua instalação até a operação de todas as suas funcionalidades.
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5.3.1.2 Janela de Vídeo

A Janela de Vídeo está sempre presente na área do aplicativo. Quando o usuário
não está em conferência, ela exibe a imagem local. Quando o usuário está em
conferência, pode ser verificada a imagem remota ao fundo, e no PIP (Picture in
Picture), a imagem local. A Janela de vídeo pode ser reconfigurada, através de
pressionamento do botão direito do mouse, ou simplesmente arrastando uma das
bordas da janela para aumentar ou diminuir o tamanho da janela.

As Figuras 25 e 26 ilustram os modos de operação ponto a ponto e multiponto do
aplicativo.

Figura 25 Interface iMeet-Viewer - Janela de vídeo (ponto a ponto)
Fonte: Aplicativo iMeet

Figura 26 Interface iMeet-Viewer - Janela de vídeo (multiponto)
Fonte: Aplicativo iMeet

IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

78

5.3.1.3 O Menu de Controles

O menu de controles é responsável pelo gerenciamento das funcionalidades de
áudio, vídeo, criptografia de dados e volume, durante as sessões de conferência.
Através de suas opções pode-se interromper temporariamente o envio do sinal de
áudio e vídeo, ativar criptografia dos sinais de áudio, vídeo e texto, e controlar o
volume do áudio dos alto-falantes.

Figura 27 Interface iMeet-Viewer - Menu de controles
Fonte: Aplicativo iMeet

5.3.2 Diagramas de seqüência

Os diagramas de seqüência estão organizados da seguinte maneira: primeiramente
demonstra-se o caminho feliz e em seguida o(s) caminho(s) alternativos e/ou de
exceção caso existam. No nome da figura (Diagrama) incluiu-se o caminho a que a
mesma se refere.
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As Figuras 28 e 29 mostram os diagramas de seqüência UML para o caso de uso
“Agendar sessão”.Os demais casos de uso estão ilustrados no Apêndice C.

Caso de Uso = Agendar Sessão – Caminho Feliz

:clsAgendar

:Sessão

U

U

:Participante
U

1: solicitar(iduser, arrayparticipantes)

2: validar()
3: agendar()

4: informar

Figura 28 Diagrama de Seqüência “Agendar Sessão – caminho feliz”
Fonte: Autor

Caso de Uso = Agendar Sessão – Caminho de Exceção

:clsAgendar

:Sessão

U

U

:Participante
U

1: solicitar(iduser, arrayparticipantes)

2: validar()

[validar() ==”verdadeiro”]
3: agendar()

4: mensagem erro

Figura 29 Diagrama de Seqüência “Agendar Sessão – caminho de exceção”
Fonte: Autor
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5.3.3 Camadas lógicas da arquitetura do aplicativo

O Software para Videoconferência Multiponto Distribuída (iMeet-VMD) está sendo
desenvolvido em uma arquitetura cliente/servidor dividida em três camadas:

a) Camada de Apresentação, onde estarão agrupados todos os elementos
responsáveis pela interação com o usuário (Menu, Janela de Vídeo, Controles);

b) Camada de Aplicação, que será composta por todos os objetos definidos para
prover todos os recursos necessários a geração das sessões de multiconferência
e controlar o ambiente como um todo;

c) Camada de Dados, responsável pelo armazenamento das informações
pertinentes as sessões de videoconferência (Ver Figura 30).
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Camada de Apresentação
Janela

M

de

E

Vídeo
N

Cliente

U

iMeet-Viewer

Controles

Camada de Aplicação

Captura
e
Codificação

Decodificação
e
Apresentação

Compressão

Descompressão

Camada de Aplicação

iMeet-Server

T.120

Camada de Dados

Servidor
Figura 30 Arquitetura iMeet-VMD
Fonte: Autor

Base de Dados
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5.3.3.1 Camada de Apresentação

A camada de apresentação é responsável pela formatação dos dados a serem
apresentados ao usuário e pela interação com o usuário. Esta camada é composta
por objetos gráficos que tem como objetivo principal facilitar a navegação através
dos menus do sistema de forma agradável, intuitiva e de fácil usabilidade com
tempos de respostas curtos.

5.3.3.2 Camada de Aplicação

A camada de aplicação é responsável pelo provisionamento de todos os serviços da
gestão de recursos disponíveis no ambiente, assim como pelo gerenciamento do
ambiente e pelo tráfego da transmissão e recepção das mídias. Ela é implementada
através de objetos distribuídos no cliente e no servidor. caracterizando-se desta
forma a distribuição do processamento da aplicação, comunicando-se através das
invocações dos métodos remotos.

5.3.3.3 Camada de Dados

A camada de dados tem como função principal o armazenamento das informações
necessárias ao funcionamento do sistema. Esta camada é composta por um banco
de dados relacional Sql Server ou Access.
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5.4 Fase de Construção

5.4.1 Implementação da Camada de Apresentação

A implementação realizada nesta camada consiste basicamente da inclusão da
opção “Sessão Multiconferência” no Menu “Livro de Endereços” conforme ilustrado
na figura 31.

Figura 31 Interface do usuário para acesso ao módulo iMeet-VMD.
Fonte: Aplicativo iMeet
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5.4.2 Implementação da Camada de Aplicação

Para implementar a camada de aplicação foi incluido o código a seguir no
componente iMeet-Cliente. Este código possibilita que mais de dois participantes
possam estar na mesma sessão de videoconferência simultaneamente. E no iMeetServer código semelhante para possibilitar a comunicação entre os participantes.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Public Sub ConnectVMD(iidRoom As Integer)
If clClients.Count > 0 Or blnConf Then
MsgBox "Você já está em uma conferência." & vbCrLf & "Por favor, saia primeiro.",
vbInformation
Exit Sub
End If
Dim l As Long
If rdUserRooms.State = 0 Then
Set rdUserRooms = Conn.Execute("SELECT
IMEET_ONLINE.idroom,IMEET_ONLINE.module,IMEET_USERS.* FROM
IMEET_ONLINE, IMEET_USERS WHERE
IMEET_ONLINE.iduser=IMEET_USERS.iduser and IMEET_USERS.identerprise=" &
gIdEnterprise & " and IMEET_ONLINE.identerprise=" & gIdEnterprise & " ORDER BY
IMEET_ONLINE.idroom")
End If
rdUserRooms.Requery
rdUserRooms.Filter = "idroom=" & iidRoom
If rdUserRooms.RecordCount >= 16 And rdUserRooms.EOF = False Then
MsgBox "Sala cheia." & vbCrLf & "Por favor, tente mais tarde ou escolha outra sala.",
vbInformation
Exit Sub
End If
frmControl.ws_Client.SendData modProtocol.Conection("1", "UPDATE IMEET_ONLINE
SET idroom=" & iidRoom & " WHERE iduser=" & gIdUser & " and identerprise=" &
gIdEnterprise)
rdUserRooms.Requery
rdUserRooms.Filter = "idroom=" & iidRoom
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DoEvents
gWidth = 0
frmGUsers.Visible = False
mdiMain.pctMenu.Visible = False
mdiMain.pctBarra.Visible = True
gModule$ = "IMEET VMD"
UpdateModule

Do While Not rdUserRooms.EOF
If rdUserRooms("iduser") <> gIdUser And rdUserRooms("identerprise") =
gIdEnterprise Then
If Ping(rdUserRooms("iplan")) Then
l = mdiMain.UDPMain.SetHost(rdUserRooms("iplan"))
ElseIf Ping(rdUserRooms("ipwan")) Then
l = mdiMain.UDPMain.SetHost(rdUserRooms("ipwan"))
Else
l = mdiMain.UDPMain.SetHost(rdUserRooms("iplan"))
End If
If l = 0 Then MsgBox "Endereço remoto inválido.", vbInformation:
Exit Sub
mdiMain.SendMessage l, TM_CALLSETUP & CInt(2), ,
mdiMain.Audio.OutFormat & "¶" & mdiMain.Video.OutFormat
End If
rdUserRooms.MoveNext
Loop

mdiMain.trmVMD.Interval = 1000
mdiMain.trmVMD.Enabled = True

On Error Resume Next
mdiMain.clForms.Add frmGVLocal, CStr(mdiMain.UDPMain.LocalAddress)

blnConf = True
mdiMain.Caption = mdiMain.Caption & " Sala: [" & rdRooms("name") & "]"

85

IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

86

Dim sVBR As String
If IsNull(rdRooms("bitrate")) = False Then
If gBitRate > CInt(rdRooms("bitrate")) Then
gBitRate = CInt(rdRooms("bitrate"))
frmOConfig.setBitRate rdRooms("bitrate")
End If
End If
gidRoom = iidRoom
frmGControls.Show
frmGControls.Move mdiMain.ScaleWidth - frmGControls.Width, mdiMain.ScaleHeight frmGControls.Height
End Sub

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.4.3 A Camada de Dados

A Camada de Dados contém os mecanismos necessários para o armazenamento e
a recuperação dos dados e conteúdos da aplicação. Para armazenar estas
informações, o Software para Videoconferência Multiponto Distribuída utiliza-se de
banco de dados relacional que pode ser: SQL Server ou MS Accesss. O banco de
dados armazena informações sobre usuários, grupos de usuários, salas e sessões
de videoconferência.

Para o trabalho aqui exposto uitilizou-se do banco de dados MS Access gerado
através do software ErWin da Computer Associates.

O Modelo Entidade-Relacionamento da aplicação pode ser visto na Figura 32. A
definição das tabelas constantes desta Figura, bem como o DDL (Data Definition

IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

87

Language) da mesma estão descritas no Apêndice D – Diagrama de Entidade e
Relacionamento do iMeet e no Apêndice E – Definição do Banco de dados do IMeet.

Figura 32 Modelo E-R do Banco de Dados do iMeet
Fonte: Gerado a partir do ErWin

5.5 Considerações Finais

Este Capítulo demonstrou como o módulo iMeet-VMD foi implementado e agregado
ao ambiente iMeet. O ambiente iMeet é uma ferramenta que tende a crescer e
agregar mais funcionalidades conforme for conseguindo seu espaço dentro do
mercado em que está sendo trabalhado.
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6 Conclusões

6.1 Considerações gerais

No presente trabalho foi abordada a história da videoconferência desde sua primeira
ocorrência até os dias atuais, apresentada a estrutura do aplicativo iMeet e algumas
de suas facilidades, incluindo lousa virtual, chat, transferência de arquivos,
compartilhamento de aplicativos e o módulo de videoconferência ponto-a-ponto
(iMeet-Call).

Idealizada a partir de uma demanda existente no mercado educacional e
corporativo, foi desenvolvida no contexto do aplicativo iMeet o módulo iMeet-VMD
que procura colaborar com as áreas mencionadas no sentido de facilitar a
comunicação de vários locais remotos simultaneamente ao mesmo tempo em que
disponibiliza as facilidades já existentes no aplicativo iMeet.

6.2 Resultados e Contribuições

Com a conclusão deste trabalho, chegou-se a resultados que forneceram as
contribuições aqui propostas, que são:

a) A implementação do módulo de software iMeet-VMD como solução para um
mundo real, baseado em necessidades existentes nas diversas áreas de
negócios.
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b) Implementação de uma solução de software que permite o desenvolvimento de
novos componentes de software bem como a reutilização dos componentes já
implementados.

c) Contribuição para a área educacional como forma alternativa de ministrar cursos e
treinamentos a distância envolvendo mais de uma localidade.

d) Contribuição para a divulgação de material histórico sobre a evolução da
videoconferência no decorrer destes anos.

e) Contribuição para a indústria de software de aplicações multimídia e companhias
de telecomunicações que exigem cada vez mais soluções convergentes para
integrar suas redes de serviços.

6.3 Limitações

Atualmente quando um novo padrão de codec é homologado pelo ITU-T, os
principais fabricantes de soluções de videoconferência do mercado já tem adotado
esse padrão em seus equipamentos e soluções. Isso se deve ao fato destes
fabricantes participarem de consórcios existentes a partir do ITU-T, destinados a
pesquisa e desenvolvimento desses padrões.

Como o projeto iMeet-VMD é baseado no OpenH323 (www.openh323.org), é, por
sua vez o OpenH323 é implementado por uma comunidade open source, é provável
que ele apresente incompatibilidade quando em operação com soluções baseados
no ITU-T.
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6.4 Trabalhos Futuros

Certamente a continuidade deste trabalho pode se dar com a implementação de
novos módulos como gerenciamento detalhado das conexões em andamento,
possibilitar gerar e receber chamadas VoIP, gravação das sessões em andamento
para posterior divulgação através de sites de conteúdos, implementação de
protocolos para comunicação com GateKeepers, funcionalidades para suporte a
NAT(Network Address Translation), FireWall e principalmente adequação do produto
para operar com o protocolo SIP.

O ambiente iMeet foi projetado para suportar diversos módulos de aplicativos. Desta
forma fica mais fácil atender as necessidades do mercado, seja implementando
novas funcionalidades, ou adequando as facilidades já existentes.

A criação no futuro de um grupo acadêmico para desenvolver codecs ainda não
suportados e melhorar os codecs já existentes no OpenH323 é sem dúvida a maior
contribuição que este trabalho poderá trazer para a comunidade educacional.
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Glossário

A-law (G.711) – Algoritmo de compressão de áudio compatível com aplicações de
telefonia no padrão Europeu. Utiliza amostras de 8 bits, e mono ou estéreo,
com taxas de 8, 11, 22 e 44 kHz.
ACR (Absolute category rating) – Teste de audição definido pela recomendação
P.800 do ITU-T.
ADO (Activex Data Objects) – tecnologia usada para acessar banco de dados.

ADPCM (Adaptative Diferential Pulse Code Modulation) – técnica de modulação de
código de pulso para a conversão dos sinais sonoros analógicos em formato
digital. Consiste na gravação apenas da diferença entre os exemplos,
ajustando a escala de códigos automaticamente para acomodar pequenas e
grandes variações. A velocidade de transmissão obtida (32 Kbps) é a metade
da taxa padrão PCM (Pulse Code Modulation).

AES (Advanced Encryption Standard) – padrão que pode gerar chaves criptográficas
de 128, 192 e 256 bits.
ASF (Advanced Systems Format) - Arquivo de áudio ou vídeo do Windows Media
Player.

BNC - (British Naval Connector ou Bayonet Neil Concelman ou Bayonet Nut
Connector) Conector para cabos coaxiais (cabos que contém 2 condutores,
um central - fio grosso de cobre - e outro em forma de malha de fios de cobre
envolvendo-o, sendo o condutor central isolado da malha por uma camada de
plástico) utilizado em aplicações de rede de computadores, no transporte de
sinais de aparelhos de medição de altas frequências (osciloscópios por
HT

TH

exemplo) e no transporte de sinais de vídeo (imagem) em aplicações
profissionais.
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CBR (Constant Bit Rate) - Técnica utilizada em algoritmo de compressão de áudio
baseada em perda, encontrada em muitos programas de áudio seja MP3 ou
qualquer outro formato. O CBR é o método mais rápido de compressão, onde
é utilizado o mesmo bit-rate em todos os trechos do áudio.

CIF - Common Intermediate Format - Um formato de vídeo que sustenta os sinais
NTSC e PAL. O CIF é parte do padrão de videoconferência ITU H.261. Ele
especifica uma taxa de dados de 30 quadros por segundo (fps), com cada
quadro contendo 288 linhas e 352 pixels por linha.

Codec - Significa Codificador/Decodificador (um termo de telecomunicações) ou
Compressor/Descompressor (um termo de computação). Um codec é uma
T

T

parte do hardware ou software que comprime e descomprime vídeo e/ou
áudio digital.
Crominância – (chrominance) Porção de um sinal de vídeo que especifica que cor
cada porção da figura deve ser. Veja também Luminance, S-Vídeo e
Composite Video.
Composite vídeo (Vídeo Composto) -

Um método de carregar informações de

vídeo, que combina crominância e claridade (luminance) em um único
condutor, resultando em qualidade de vídeo mais baixa do que o S-Vídeo.
CPU (Control Process Unit.) - Era mais usado na época dos mainframes, o termo
mais atual é processador ou "processor" em Inglês.
DeCSS - Algoritmo que decodifica discos de DVD. O DeCSS é considerado ilegal
nos Estados Unidos, podendo sofrer sanções penais quem possuir uma cópia
dele.

DES (Data Encryption Standard) - algoritmo de criptografia desenvolvido na década
de 70 pelo National Bureau of Standarts com ajuda da National Security
Agency.
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DivX - formato de compressão de vídeo usado para trocar arquivos de filmes via
Web.
DDL (Data Definition Language) – Linguagem utilizada para constituir o conjunto de
tabelas que constituem um arquivo especial chamado dicionário de dados ou
diretório de dados.
DNS (Domain Name Server ) - São servidores que convertem endereços www. nos
endereços IP dos servidores.
Downstream - fluxo de dados que vem do provedor de acesso à internet rumo ao
micro do usuário.
DPCM (Diferential Pulse Code Modulation) – Algoritmo de compressão de áudio que
codifica não o valor absoluto do sinal mas apenas a sua variação em relação
à amostra anterior.
DTMF (Dual Tone Multi Frequency) - Uma série de dígitos, tendo cada dígito duas
frequências atribuídas. Utilizado atualmente por todos os sistemas digitais.
DVD (Digital Versatile Disk) – Dispositivo (Driver) capaz de ler e armazenar dados
com alta capacidade em mídias CD ROM.
DVI (Digital Video Interactive)-

Placa, que permite observar som e vídeo

provenientes de arquivos compactados.
EAD

(Educação à Distância) – Técnica utilizada para ministrar cursos não
presenciais através de recursos multimídia.

ETSI

(European Telecommunications Standards Institute) – Orgão regulamentador
de normas de telecomunicações da comunidade européia.

GateKeeper - No mundo do H.323, o GateKeeper possui várias funções importantes
T

T

como: controle do acesso a rede, controle da largura de banda de uma
chamada, resolução de endereço, gerenciamento do rastreamento, cobrança,
a sinalização das chamadas e a administração de GateWays.
T

T
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GateWay - Os GateWays fornecem um ligação entre o mundo do H.323 e outros
sistemas de videoconferência. Um exemplo comum seria um GateWay para
um sistema de videoconferência H.320 (ISDN).
G.711 - Também conhecido como PCM (Pulse Code Modulation). Trabalha a 8 kHz,
utilizando 7 ou 8 bits por amostra. taxa de transmissão de 56 kbps ou 64
kbps.

G.722 - Codec de áudio que utiliza a técnica SB-ADPCM (Sub-Band Adaptive
Diferential Pulse Code Modulation), a uma taxa de 64 kbps.

G.723 - Codec de áudio utilizado para compressão de voz e supressão de ruído de
um sinal digital, cuja variante mais conhecida é o G-723.1. Opera em taxas
que pode variar de 5,3 a 6,4 kbps.

G.723.1 – Codec de áudio utilizado para compressão de voz e supressão de ruído
de um sinal digital, apropriado para conexões de rede com baixa largura de
banda.

G.728 - Codec de áudio que provê codificação a 3,1 kHz para transmissão a 16
kbps, utilizando o algoritmo LD-CELP (Low-delay excited linear prediction).

G.729 e G.729a - Codec de áudio que especificam a codificação de sinais de áudio
na faixa de 3,1 kHz, para transmissão a 8 kbps. A recomendação G.729a
exige menos poder computacional que a G.729; ambas possuem latência
menor que a G.723.1.

GSM 6.10 (Groupe Special Móbile) – Algoritmo de compressão de áudio criado para
transmissão de voz com qualidade média e alta. Não é indicado para
gravação de música, apesar de sua alta taxa de amostragem, que chega a 44
kHz.
H.26L (MPEG-4) - padrão criado pelo grupo MPEG para compressão de imagens de
HT

TH

HT

TH

áudio e vídeo previamente digitalizadas. O padrão MPEG4 começou a ser
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concebido em julho de 1993, tendo sido aprovado como padrão internacional
em 1998. Vários vídeos transmitidos pela Internet fazem uso deste padrão,
assim como telefones celulares que utilizam imagens.

H.225 - Protocolo de controle de sinalização de chamadas (estabelecimento de
conexões - RAS).

H.225.0 - Protocolo de controle de sinalização de chamadas (estabelecimento de
conexões - RAS).
H.235 - Recomendação de segurança para os sistemas da série H.3xx. O H.235 é
aplicável a todos os terminais que utilizam o protocolo H.245 como protocolo
de controle. O papel principal do H.235 é fornecer a autenticação, a
privacidade e a integridade para os sistemas baseados na recomendação
H.3xx.

H.245 - Protocolo de controle para comunicação multimídia (estabelece a troca de
capacidades entre os terminais, abrindo e fechando os canais lógicos,
controla o fluxo de mensagens e indicação de comandos).

H.245.0 - Protocolo de controle para comunicação multimídia (estabelece a troca de
capacidades entre os terminais, abrindo e fechando os canais lógicos,
controla o fluxo de mensagens e indicação de comandos).
H.261 - Padrão ITU para codificação de vídeo para videoconferência. O H.261 é um
algoritmo baseado em uma transformação de co-seno discreta (DCT- discrete
cosine transform) para vídeo que varia de 64 kbps a 2 mbps. Todos os
sistemas de videoconferência em conformidade com o H.323 devem suportar
este codec.
H.263 Padrão ITU para codificação de vídeo dentro de uma videoconferência. O
H.263 oferece uma compressão melhor do que o H.261, particularmente na
baixa faixa de bits usada por modems.
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H.264 - Baseado no MPEG-4, tem uma qualidade de vídeo quase igual a do H.263,
mas funciona com a metade dos bits (por exemplo, 256 kbps em vez de 512
kbps para um stream de H.263). Foi ratificado em julho de 2003.

H.32X – Família de padrões produzido pelo ITU-T que lida com comunicações
multimídia.
H.320 – Padrão de comunicação via ISDN produzido pelo ITU-T.

H.323 - Padrão de recomendações para prover comunicações multimídia em tempo
real.

H.324 – Padrão de comunicação via SCN (Switched Circuit Network - rede de
T

T

circuito trocado), mais conhecido como o serviço de telefone tradicional).
HDTV (High Definition TeleVision) - Padrão de sistema de televisão de alta definição.
Proporciona avanços significativos na qualidade da imagem (grande
resolução horizontal e vertical) : ao invés das tradicionais 483 linhas de
HT

TH

HT

TH

resolução vertical do sistema NTSC, o sistema HDTV trabalha com 1125
linhas.
Hi8 - (High-band 8 mm) formato analógico utilizado no segmento semi-profissional.
Desenvolvido pela Sony em 1986, utiliza sinal do tipo Y/C ao invés do sinal
HT

TH

composto (como no formato 8 mm). Utiliza o mesmo cassete de fita do
HT

TH

formato 8 mm. Assim como no formato SVHS, também no formato Hi8 o
HT

TH

componente luminância é aumentado em relação ao utilizado no formato 8
mm e com isso a imagem ganha maior detalhamento e consequentemente
maior resolução horizontal, podendo atingir cerca de 400 linhas, a mesma do
HT

TH

SVHS.
HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) - Foi desenvolvido originalmente para transferir
páginas HTML, mas pode e é usado também para outros tipos de arquivo. As
páginas Web são acessadas usando-se este protocolo.
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iMeet - Solução de software desenvolvido para aplicações de videoconferência nas
áreas de Educação (EAD) e áreas corporativas (Treinamentos, reuniões).

IMeet Call – Módulo de software do aplicativo iMeet, responsável pela comunicação
ponto a ponto através da Web.
IMeet-VMD – (Internet Meeting) – módilo de software do aplicativo iMeet,
responsável pela Videoconferência Multiponto Distribuída.
IP (Internet Protocol) - é o protocolo utilizado na Internet para fornecer os endereços
e funções de roteamento de pacotes quando seguem uma rota do sistema de
origem para o sistema destino. È um protocolo de interligação de redes
executado em computadores e roteadores para interconectar redes
comutadas a pacotes.
IPSEC – (IP Security) - É um conjunto de protocolos definido pelo IETF para prover
segurança nas comunicações em redes IP.

ISDN – (Integrate Services Digital Network) - Rede Digital de Serviços Integrados.
Fornece conexão para transmissão de audio, vídeo

e dados em alta

velocidade sobre a rede de telefonia pública (PSTN).
ISO

(International Organization for Standardization) - uma associação fundada em
1947, que atualmente conta com representantes de mais de 100 países e é
dedicada a desenvolver padrões para a indústria. O ISO não é apenas a
abreviação do nome completo, mas conserva o significado da palavra grega,
enfatizando que os padrões permitem que vários fabricantes desenvolvam
produtos compatíveis entre sí.

ITU-T (International Communications Union – Telecommunication Standardization
Sector) - Uma associação que reúne órgãos governamentais e organizações
particulares dedicada a estabelecer normas e padrões de telecomunicação. O
ITU é uma agência das nações unidas desde 1947 mas o grupo foi criado
bem antes, em 1865 na época da introdução das linhas telefônicas e
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telégrafos. O ITU é responsável pela maioria das normas e tratados de
telecomunicação vigentes atualmente.
JITTER - Tempo de mudança necessário para localizar os dados na memória
T

T

secundária e carregá-los na memória principal. Esse é um problema de rede
muito importante para a qualidade do vídeo. Uma instabilidade constante
pode destruir um vídeo.
JVT/AVC - Baseado no MPEG-4, tem uma qualidade de vídeo quase igual a do
H.263, mas funciona com a metade dos bits (por exemplo, 256 kbps em vez
de 512 kbps para um stream de H.263). Foi ratificado em julho de 2003.
Atualmente oficializado como ITU-T H.264.
LAN - Local Area Network - é um sistema que interliga computadores em uma área
de alcance bastante restrita. Em geral limita-se a prédios ou até mesmo
prédios próximos.

LD-Celp (Low-Delay Code Excited Linear Prediction) - Algoritmos de codificação de
áudio que permite alcançar qualidade de codificação com taxas de bits tão
baixas quanto 16 kbps,

mas gerando atrasos de codificação de até 10

milisegundos.

MC (Multipoint Controller) – Componente responsável pelo controle de
conferências com mais de dois usuários, fazendo uso dos protocolos de
sinalização e controle do H.323.

Luminance – A porção de um sinal de vídeo que especifica a quantidade de brilho
que cada porção terá.
MCS (Multipoint Conferencing Server) - Um hardware ou software de um dispositivo
T

T

H.323 que permite a conexão entre usuários de conferência multiponto (ou
áudio ou dados) juntos.
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MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) - Extensão da RFC 822, norma que
define o formato de mensagens de texto que são enviadas por email,
corrigindo algumas das suas limitações.
Mini-DIN - Tipo de barramento de 16 ou 32 BITs surgido em computadores IBM
PS/2 e muito usado atualmente em Computadores Pessoais modernos.
Refere-se também ao tipo de plugue conector chamado de Mini DIN
apresentados em Mouses e Teclados naquelas plataformas de PCs.
MOS - (Mean Opinion Score) - Método de avaliação da qualidade de voz de um
sistema em que se pede a uma amostra de usuários que se classifique a
qualidade de voz em uma escala de 1 a 5 , onde: 5 é excelente 4 é boa 3 é
regular 2 é pobre 1 é insatisfatório. O MOS é o valor médio das avaliações. O
MOS dos sistemas telefônicos fixos é maior ou igual a 4.

MP

(Multipoint Processors) – Componente responsável pelas funções de
“mixagem” e/ou chaveamento de mídia entre os usuários durante uma sessão
de videoconferência multiponto.

MPL (Mozilla Public Licence) - Programa de Software Livre que permite a qualquer
um copiar, usar e distribuir, com ou sem modificações, gratuitamente os
códigos fontes disponíveis sob sua coordenação.
MP3 – (MPEG Layer 3). Padrão de compactação de áudio que permite que as
músicas fiquem com 1/10 do tamanho original sem uma degradação muito
grande da qualidade.

MPEG - O MPEG representa a Motion Picture Engineering Group. É uma indústria
T

T

baseada na organização e configuração de padrões especializada em
compressão e transmissão de áudio e vídeo.

MPEG4 - (Motion Picture Experts Group-4) padrão criado pelo grupo MPEG para
HT

TH

compressão de imagens de áudio e vídeo previamente digitalizadas. O
HT

TH

padrão MPEG4 começou a ser concebido em julho de 1993, tendo sido

IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

102

aprovado como padrão internacional em 1998. Vários vídeos transmitidos
pela Internet fazem uso deste padrão, assim como telefones celulares que
utilizam imagens.
NAT - (Network Address Translator) O NAT não é um protocolo nem um padrão. O
NAT é apenas uma série de tarefas que um roteador (ou equipamento
equivalente) deve realizar para converter endereços IPs entre redes distintas.

NTSC – (National Television Standards Committee) Padrão televisivo dos EUA,
Japão e outros territórios, possuindo 525 linhas de varrimento a 30 imagens
(quadros) por segundo, sendo cada uma constituída por dois campos (60 Hz).

OOSE - Termo criado por Ivar Jacobson em sua abordagem Object Oriented
Software Engineering para desenvolvimento de software.
OpenH323 – Projeto que visa criar uma implementação completa e interoperável de
Fonte Aberta do protocolo de teleconferência do ITU H.323 que pode ser
usada por desenvolvedores pessoais e usuários comerciais sem cobrança. O
projeto do OpenH.323 é "coordenado" por QuickNet, um fabricante
australiano de codecs de voz para H.323 baseados em hardware.
T

T

PAL - (Phase Alternate Lines) padrão criado na Alemanha no final dos anos 60, para
eliminar vários problemas existentes no padrão NTSC referentes à
HT

TH

reprodução de cor, invertendo-se a fase do sinal de cor para linhas alternadas
na tela. A reprodução de cores resultou mais precisa do que no padrão NTSC
e o sistema foi adotado em vários países do mundo, exceto os já
comprometidos com investimentos no sistema NTSC.

PC - Personal Computer – Computador de uso pessoal (estação de trabalho).

PCM - (Pulse Code Modulation) – codec do tipo codificador de formato de onda que
especifica a tomada de uma amostra de 8 bits a cada 125 milissegundos (isto
é, 8000 vezes por segundo).
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PIP – (Picture-In-Picture) Função que permite ao telespectador visualizar, através
de uma pequena janela na tela do televisor, o que se passa em um
determinado canal enquanto se assiste à programação de outro, sintonizado.

Pixel - A menor área de uma imagem de TV que pode ser amostrada, transmitida
através de um sistema e apresentada em um monitor.
POTS (Plain Old Telephone System) - Termo utilizado para caracterizar a rede
telefônica tradicional em que o serviço de voz é praticamente o único a ser
prestado.
Q.931 - Padrão que define a sinalização de chamadas em ISDN.
QCIF - (Quarter common intermediate format) Um formato de vídeo que proporciona
um tamanho de imagem de 176 x 144 pixels. O QCIF é utilizado em vídeotelefones e em aplicações de videoconferência. O QCIF tem um quarto dos
pixels do formato intermediário comum completo (CIF).

RAS

(Registration, Admission, Status) - Equipamento composto por um banco de
modens e que é utilizado para prover acesso discado de usuários a uma rede
de dados. Utilizado por provedores de Internet ou redes corporativas com
acesso discado.

RCA - É um conector usado para a ligação de equipamentos de áudio e vídeo, como
uma aparelhagem de som ou um monitor de vídeo composto, ao adaptador
de vídeo do computador.
RGB (Red/Green/Blue) - Corresponde às três cores utilizadas nas aplicações que
utilizam as cores primárias. Nas suas múltiplas junções formam inúmeras
cores visualizadas.
RTP (Real Time Protocol) – Protocolo de transporte em tempo real, foi apresentado
formalmente em Janeiro de 1996 pelo Grupo de Trabalho de Redes
(Networking Working Group) do IETF.
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(Real Transport Control Protocol) – Protocolo de controle de mensagens na
troca de informações entre fontes e os destinos.

RUP (Rational Unified Process) - É um processo de Engenharia de software criado
HT

pela

Rational
HT

Software

TH

Corporation.
TH

É

HT

TH

um

método

proprietário

de

desenvolvimento de software, e provê técnicas a serem seguidas pelos
membros da equipe de desenvolvimento de software com o objetivo de
aumentar a sua produtividade.
SB-ADPCM (sub-band adaptive differencial pulse code modulation) – Técnica de
codificação de áudio a qual divide a freqüência da banda em duas subbandas : alta (H) e baixa (L). Os sinais em cada sub-banda são codificados
usando ADPCM. O sistema possui três modos de operação para codificação
do áudio a 7 kHz, com variações na taxa de bits e na taxa de bits do canal de
dados auxiliar (para prover a taxa efetiva de 64 kbit/s usando os bits da subbanda inferior).
Set-Top – Equipamentos de videoconferência desenvolvidos especialmente para
utilização com televisores para prover comunicação multimídia para uso de
salas e auditórios.
SIF – (Source Input Format) Formato de vídeo que determina o número de amostras
por linha e o número de linhas por quadro para a luminância e para a
crominância: luminância: 352 amostras por linha; 240 linhas por quadro para o
NTSC e 288 linhas por quadro para o PAL/SECAM. crominância: 176
amostras por linha; 120 linhas por quadro para o NTSC e 144 linhas por
quadro para o PAL/SECAM.

SIP (Session Initiation Protocol) – É um padrão da Internet Engineering Task Force
T

T

T

T

(IETF) (RFC 3261, 2002.). O SIP é um protocolo de sinal para estabelecer
chamadas e conferências através de redes via IP.

SNMP – (Simple Network Management Protocol) É um protocolo de gestão de rede
da camada de aplicação que facilita o intercâmbio de informação entre os
dispositivos de rede. É parte do TCP/IP. O SNMP possibilita aos
HT

TH
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administradores de rede gerir a performance da rede, encontrar e resolver
problemas de rede, e planejar o crescimento desta.

SQCIF – (Sub-Quarter Common Intermediate Format) - Formato de vídeo que
proporciona um tamanho de imagem de 128 x 96 pixels. É utilizado no padrão
H.263 do ITU-T.

SVGA – (Super Video Graphics Array) Uma evolução do VGA, o SVGA é capaz de
exibir 24 bits de cor, ou seja, vários milhões. O padrão VESA 1 para
monitores e placas de vídeo SVGA estabeleceu o suporte a vários modos de
vídeo diferentes, que vão desde 320 x 200 pontos com 32 mil cores, até 1280
x 1024 pontos com 16 milhões de cores. Os monitores SVGA mais atuais
muitas vezes suportam resoluções superiores a 1600 x 1200.
SVHS - (Super VHS) formato analógico utilizado no segmento semi-profissional.
Desenvolvido pela Matsushita (JVC) em 1987, foi introduzido como melhoria
do formato VHS, utilizando, ao invés do sinal composto como no VHS, o sinal
HT

TH

HT

TH

Y/C. O tipo de fita utilizado, apesar de idêntico em dimensões ao utilizado no
HT

TH

formato VHS (1/2 pol (+/- 13 mm)) difere em sua composição, utilizando maior
coercividade magnética para ser capaz de registrar os sinais de maior
resolução horizontal deste formato, 400 linhas, quase o dobro da do formato
HT

TH

VHS. Assim, é possível gravar sinais no formato VHS em uma fita SVHS, mas
o contrário não apresenta resultado satisfatório. A parte de luminância do
sinal tem largura de banda 60% maior do que a do formato VHS; com isso a
imagem ganha maior detalhamento e consequentemente maior resolução
horizontal.
SVHSC - (Super VHS Compact) formato analógico utilizado no segmento semiprofissional. Criado pela JVC em 1989, possui as mesmas características que
o formato SVHS, inclusive disposição das trilhas, exceto o tamanho da fita,
HT

TH

HT

TH

reduzida em seu comprimento (não largura), acarretando com isso um
cassete com tamanho também reduzido e com isso câmeras mais leves e
compactas. Com isso o tempo de gravação por fita ficou limitado a 30
minutos. O cassete SVHS-C pode ser inserido em um adaptador especial
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(com dimensões idênticas às do cassete VHS) que possibilita sua utilização
em um equipamentos SVHS.
S-Video - é o conector padrão para transportar o sinal de vídeo do tipo Y/C Este
HT

TH

conector é composto por 4 pinos condutores e um em forma de barra guia. O
sinal Y/C carrega as informações de cor (crominância) e luminosidade
HT

TH

(luminância) separadamente. Cada uma delas é transportada por um cabo
HT

TH

isolado independente.
T.120 – Familia de recomendações ITU-T projetadas para prover funcionalidades
requeridas para as aplicações do usuário, de forma a assegurar um nível de
garantia de trabalho interativo sobre uma grande extensão de terminais com
diferentes capacidades.
T134 – Recomendação da familia T.120 do ITU-T, que provê suporte para
aplicações de textos (chat).
T

T

TCP/IP – (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Desenvolvido na década
de 60 pelo departamento de defesa dos EUA, para ser usado na Arpanet,
rede militar que foi o embrião da Internet atual. A principal virtude do TCP/IP é
permitir que os outros computadores da rede continuem conectados mesmo
caso um ou vários computadores “caiam”. No caso de uma guerra, o que
sobrasse da rede continuaria funcionando.

TOS -

(Type Of Service) Campo que compõe o cabeçalho do datagrama IP,
utilizado pelo remetente para especificar o tipo de serviço desejado em uma
rede que implementa QoS (Qualidade de Serviço).

TTL - (Time To Live) - Campo que diz que após determinado tempo o datagrama
pode ser descartado. Cada gateway decrementa 1 ao recebê-lo e a cada
segundo. TTL=0, datagrama é retornado.
UML (Unified Modeling Language) - É uma linguagem de modelagem não
HT

TH

proprietária de terceira geração. A Linguagem de Modelagem Unificada é um
método aberto usado para especificar, visualizar, construir e documentar os
artefactos de um sistema de software orientado a objetos.
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u-law - Tem características e aplicações semelhantes ao CCITT A-LAW, porém é
compatível com o sistema de telefonia norte-americano.
Upstream – Método de transmissão originário de um usuário da extremidade a um
servidor. Uma transmissão Upstream pode se apresentar na forma de um
sinal que está sendo transmitido de uma estação de trabalho a um servidor
através de uma rede, tal como uma LAN, ou em um sinal que está sendo
emitido de um cliente a um fornecedor de serviços que se utilizam de
transmissões via cabo.
URI

(Universal Resource Indicators) - É um identificador genérico usado para
nomear todo um recurso disponível na Internet.

VAT – (Visual Áudio Tool) Aplicativo utilizado para prover sessões de
audioconferência multiponto, desenvolvida por Van Jacobson e Steve
McCanne, no Lawrence Berkeley Labs da University of California, em
Berkeley. (KUMAR, 95).
VGA – (Video Graphics Array) O VGA foi uma grande revolução sobre os padrões
de vídeo mais antigos, suportando a resolução de 640 x 480, com a exibição
de 256 cores simultaneamente, que podiam ser escolhidas em uma palheta
de 262.000 cores. Um pouco mais tarde, o padrão VGA foi aperfeiçoado para
trabalhar também com resolução de 800 x 600, com 16 cores simultâneas.
VHS - (Video Home System). Formato analógico desenvolvido pela Matsushita e
licenciado pela JVC em 1976, foi o segundo formato criado para o segmento
consumidor, após o Betamax da Sony. Utiliza fita de 1/2 pol (12,7 mm) em um
HT

TH

cassete com 188 x 104 x 25mm. A primeira camcorder VHS no entanto foi
HT

TH

criada somente em 1985. Este formato, por ser bastante comum na maioria
das residências, é muito utilizado para distribuição de cópias de originais
captados em outros formatos de maior resolução.
VoIP

(Voice of IP) - Termo utilizado para caracterizar sistemas em que a
transmissão de voz digitalizada é feita através de pacotes utilizando-se o
protocolo IP.
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XGA - (Extend Graphics Array) Foi um padrão de vídeo criado pela IBM em 1990.
Hoje em dia este termo é mais usado em relação a telas de cristal líquido
(como as usadas em notebooks) que utilizam resolução de 1024 x 768.

WAN – (Wide Area Network) Uma rede de computadores que cobre uma região
inteira, como uma cidade, geralmente formada pela ligação de várias LANs
(Local Area Network)..
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Definição do caso de uso : Alterar Sessão.
Nome do caso de uso:

Alterar Sessão.

Descrição:

Esse caso de uso começa quando o participante
sugere alterações nas informações da sessão. O
Alterar
Sessão

caso de uso termina quando o participante completa
as alterações solicitadas.

Participante

Atores:

Participante.

Pré-condições:

A sessão deve existir.

Pós-condições:

As alterações são realizadas ou mantidas.

Caminho Primário:

O participante altera os dados da sessão.

Caminho(s) Alternativo(s):

Nenhum.

Caminhos de Exceção:

O participante solicita as alterações e a sessão não
existe.

Definição do caso de uso : Finalizar Sessão.
Nome do caso de uso:

Finalizar Sessão

Descrição:

Esse caso de uso começa quando o participante
Finalizar
Sessão

solicita ao servidor para finalizar a sessão. O caso de
uso

termina

quando

o

participante

recebe

Participante

confirmação de que a sessão foi finalizada.

Atores:

Participante

Pré-condições:

A sessão deve existir.

Pós-condições:

A sessão é finalizada.

Caminho Primário:

O participante finaliza a sessão.

Caminho(s) Alternativo(s):

Nenhum

Caminhos de Exceção:

Nenhum.

a
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Definição do caso de uso : Cancelar Sessão.
Nome do caso de uso:

Cancelar Sessão.

Descrição:

Esse caso de uso começa quando o participante
Cancelar
Sessão

solicita o cancelamento da sessão. O caso de uso
termina quando o participante recebe a confirmação

Participante

do cancelamento.

Atores:

Participante.

Pré-condições:

A sessão deve existir.

Pós-condições:

A sessão é cancelada.

Caminho Primário:

O participante cancela a sessão.

Caminho(s) Alternativo(s):

Nenhum.

Caminhos de Exceção:

O participante solicita o cancelamento de uma
sessão que não existe.

Definição do caso de uso : Entrar na Sessão.
Nome do caso de uso:

Entrar na Sessão.

Descrição:

Esse caso de uso começa quando o participante
solicita seu ingresso na sessão. O caso de uso
Entrar na
Sessão

termina quando o participante entra na sessão.

Participante

Atores:

Participante.

Pré-condições:

A sessão deve existir.

Pós-condições:

O participante entra na sessão.

Caminho Primário:

O participante entra na sessão.

Caminho(s) Alternativo(s):

Nenhum.

Caminhos de Exceção:

O participante solicita seu ingresso em uma sessão
na qual não está inscrito.
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Definição do caso de uso : Colaborar dados.
Nome do caso de uso:

Colaborar dados.

Descrição:

Esse caso de uso começa quando o participante
inicia ferramenta de colaboração de dados durante
Colaborar
dados

uma sessão. O caso de uso termina quando os
demais

Participante

participantes

aceitam

participar

da

colaboração de dados.

Atores:

Participante.

Pré-condições:

O participante deve estar logado em uma sessão em
andamento.
Os dados são colaborados de acordo com a

Pós-condições:

ferramenta escolhida.
Caminho Primário:

O participante inicia a ferramenta de colaboração de
dados e compartilha com os demais participantes da
sessão.

Caminho(s) Alternativo(s):

Nenhum dos participantes aceita participar da
colaboração de dados.

Caminhos de Exceção:

Nenhum.

Definição do caso de uso : Sair da Sessão

(continua).

Nome do caso de uso:

Sair da Sessão.

Descrição:

Esse caso de uso começa quando o participante
solicita sua saida da sessão. O caso de uso termina
Sair da
Sessão

quando o participante sai da sessão.

Participante

Atores:

Participante.

Pré-condições:

O participante deve estar logado em uma sessão em
andamento.
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Definição do caso de uso : Sair da Sessão
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(conclusão).

O participante tem seu nome retirado da lista de

Pós-condições:

participantes da sessão.
Caminho Primário:

O participante sai da sessão.

Caminho(s) Alternativo(s):

Nenhum.

Caminhos de Exceção:

Nenhum.

Definição do caso de uso : Manter licença.
Nome do caso de uso:

Manter Licença.

Descrição:

Esse caso de uso começa quando o administrador
Manter
Licenças

seleciona o arquivo para validar licença. O caso de
uso termina quando o arquivo é validado.

Administrador

Atores:

Administrador.

Pré-condições:

O administrador deve estar logado no sistema.

Pós-condições:

A licença e validada ou mantida e o banco de dados
e atualizado.

Caminho Primário:

O administrador seleciona o arquivo e valida a
licença.

Caminho(s) Alternativo(s):

Nenhum.

Caminhos de Exceção:

A licença não é validada.
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Definição do caso de uso : Manter Sala.
Nome do caso de uso:

Manter Sala.

Descrição:

Esse caso de uso começa quando o administrador
seleciona uma sala para manter ou incluir. O caso de
Manter
Salas

uso termina quando a sala é mantida ou criada.

Administrador

Atores:

Administrador.

Pré-condições:

O administrador deve estar logado no sistema.

Pós-condições:

A sala tem seus dados alterados, caso exista. Se
não existir será criada.

Caminho Primário:

O administrador seleciona a sala para manter os
dados ou criá-la.

Caminho(s) Alternativo(s):

Nenhum.

Caminhos de Exceção:

Nenhum.

Definição do caso de uso : Manter Participante.
Nome do caso de uso:

Manter Participante.

Descrição:

Esse caso de uso começa quando o administrador
Manter
Usuários

Administrador

seleciona um usuário para alterar seus dados ou
criá-lo. O caso de uso termina quando o usuário tem
seus dados alterados ou é criado.

Atores:

Administrador.

Pré-condições:

O administrador deve estar logado no sistema.

Pós-condições:

O usuário tem seus dados alterados ou é criado.

Caminho Primário:

O administrador seleciona um usuário para alterar
seus dados ou criá-lo.

Caminho(s) Alternativo(s):

Nenhum.

Caminhos de Exceção:

Nenhum.
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Definição do caso de uso : Manter Parâmetro.
Nome do caso de uso:

Manter Parâmetro.

Descrição:

Esse caso de uso começa quando o administrador
seleciona os parâmetros de inicialização do servidor
Manter
Parâmetros

Administrador

para alterá-los. O caso de uso termina quando os
parâmetros são alterados.

Atores:

Administrador.

Pré-condições:

O administrador deve estar logado no sistema.

Pós-condições:

A licença e validada ou mantida e o banco de dados
e atualizado.

Caminho Primário:

O administrador seleciona o arquivo e valida a
licença.

Caminho(s) Alternativo(s):

Nenhum.

Caminhos de Exceção:

A licença não é validada.
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Detalhamento do caso de uso : Alterar Sessão.
Nome do caso de uso:

Alterar Sessão.

Atores:

Participante.

Caminho Primário:

1. O participante solicita a alteração dos dados da
sessão.
2. Os dados são consistidos pelo servidor.
3. O servidor altera os dados
4. O participante recebe a confirmação de que os
dados forão alterados.

Caminho(s) Alternativo(s):

Nenhum.

Caminhos de Exceção:

1. O participante solicita a alteração dos dados da
sessão.
2. Os dados consistidos pelo servidor conflitam com
outra sessão já existente.
3. O participante recebe mensagem de
inconsistência dos dados.

Detalhamento do caso de uso : Finalizar Sessão.
Nome do caso de uso:

Finalizar Sessão.

Atores:

Participante.

Caminho Primário:

1. O participante solicita finalização da sessão.
2. O servidor recebe o Id da sessão.
3. O servidor envia mensagem para todos os
participantes da sessão.
4. O servidor finaliza a sessão.
5. O participante recebe confirmação de que a
sessão foi finalizada.

Caminho(s) Alternativo(s):

Nenhum.

Caminhos de Exceção:

Nenhum.
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Detalhamento do caso de uso : Cancelar Sessão.
Nome do caso de uso:

Cancelar Sessão.

Atores:

Participante.

Caminho Primário:

1. O participante solicita o cancelamento da sessão.
2. O servidor verifica se existe alguém conectado na
sessão.
2.1. Se existir, o servidor envia mensagem para
os participantes;
3.

O servidor cancela a sessão.

4. O
participante
recebe
cancelamento da sessão.
Caminho(s) Alternativo(s):

Nenhum.

Caminhos de Exceção:

Nenhum.

Detalhamento do caso de uso : Entrar na Sessão

mensagem

(continua).

Nome do caso de uso:

Entrar na Sessão.

Atores:

Participante.

Caminho Primário:

1. O participante solicita seu ingresso na sessão.
2. O servidor valida os dados do participante.
3. O participante entra na sessão.

Caminho(s) Alternativo(s):

Nenhum

Caminhos de Exceção:

1. O participante solicita seu ingresso na sessão.
2. O servidor rejeita os dados do participante.
3. O participante recebe mensagem de erro.

Nome do caso de uso:

Colaborar dados.

Atores:

Participante.

de
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Detalhamento do caso de uso : Entrar na Sessão
Caminho Primário:

(conclusão).

1. O participante inicia ferramenta de colaboração
de dados.
2. O servidor verifica se o participante está
habilitado a colaborar dados.
3. O servidor
participantes.

envia

convite

aos

demais

4. Os demais participantes da sessão respondem
ao convite.
5. O participante inicia o compartilhamento de
dados.
Caminho Alternativo 1:

1. O participante inicia ferramenta de colaboração
de dados.
2. O servidor verifica que o participante não está
habilitado a colaborar dados.
3.

Caminho Alternativo 2:

O servidor
participante.

envia

mensagem

de

erro

ao

1. O participante inicia ferramenta de colaboração
de dados.
2. O servidor verifica se o participante está
habilitado a colaborar dados.
3. O servidor
participantes.

envia

convite

aos

demais

4. Os demais participantes da sessão não aceitam
o convite.
5. O
participante
não
pode
compartilhamento de dados.
Caminhos de Exceção:

iniciar

o

Nenhum.

Detalhamento do caso de uso : Sair da Sessão

(continua).

Nome do caso de uso:

Sair da Sessão.

Atores:

Participante.

Caminho Primário:

1. O participante solicita sua saida da sessão.
2. O servidor consiste os dados do participante.
3. O servidor exclui o participante da sessão.
4. O participante recebe a confirmação de que está
fora da sessão.
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Detalhamento do caso de uso : Sair da Sessão
Caminho(s) Alternativo(s):

Nenhum.

Caminhos de Exceção:

Nenhum.
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(conclusão).

Detalhamento do caso de uso : Manter Licença.
Nome do caso de uso:

Manter Licença.

Atores:

Administrador.

Caminho Primário:

1. O administrador seleciona o arquivo de licenças.
2. O servidor consiste os dados.
3. O servidor atualiza o banco de dados.
4. O administrador recebe confirmação de que a
licença foi validada.

Caminho(s) Alternativo(s):

Nenhum.

Caminhos de Exceção:

1. O administrador seleciona o arquivo de licenças.
2. O servidor detecta inconsistência no arquivo.
3. O administrador recebe mensagem de erro.

Detalhamento do caso de uso : Manter Sala

(continua).

Nome do caso de uso:

Manter Sala.

Atores:

Administrador.

Caminho Primário:

1. O administrador seleciona a sala para manter os
dados ou incluí-la.
2. O servidor consiste os dados.
3. O servidor altera ou inclui a sala no banco de
dados.
4. O administrador recebe confirmação de que a
sala foi mantida ou criada.
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Detalhamento do caso de uso : Manter Sala
Caminho(s) Alternativo(s):

Nenhum.

Caminhos de Exceção:

Nenhum.
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(conclusão).

Detalhamento do caso de uso : Manter Participante.
Nome do caso de uso:

Manter Participante.

Atores:

Administrador.

Caminho Primário:

1. O administrador seleciona o usuário para
manter os dados ou incluí-lo.
2. O servidor consiste os dados.
3. O servidor altera ou inclui o usuário no
banco de dados.
4. O administrador recebe confirmação de
que o usuário foi mantido ou criado.

Caminho(s) Alternativo(s):

Nenhum.

Caminhos de Exceção:

Nenhum.

Detalhamento do caso de uso : Manter Parâmetro.
Nome do caso de uso:

Manter Parâmetro.

Atores:

Administrador.

Caminho Primário:

1. O administrador informa os parâmetros para
alteração.
2. O servidor consiste os dados.
3. O servidor atualiza o banco de dados.

Caminho(s) Alternativo(s):

Nenhum.

Caminhos de Exceção:

1. O administrador informa os parâmetros para
alteração.
2. O servidor detecta inconsistência nos dados.
3. O administrador recebe mensagem de erro.
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Caso de Uso = Alterar Sessão

:clsAlterar

:Sessão

U

U

:Participante
U

1:solicitar(iduser, idsessão, arraydados)

2: validarDados()

3: alterar()

4: informar

Figura 33 Diagrama de Seqüência “Alterar Sessão”
Fonte: Autor

:clsAlterar

:Sessão

U

U

:Participante
U

1:solicitar(iduser, idsessão, arraydados)

2: validarDados()

[validarDados() ==”verdadeiro”]

3: alterar()
4: informar inconsistência

Figura 34 Diagrama de Seqüência “Alterar Sessão – Caminho exceção”
Fonte: Autor
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Caso de Uso = Finalizar Sessão

:clsFinalizar

:Sessão

U

U

:Participante
U

1: solicitar(iduser, idsessao)
2: validar()
[enquanto existir participante]
3: msg(“Sessão finalizada”)
4: <<destroy>>
5: informar

Figura 35 Diagrama de Seqüência “Finalizar Sessão – Caminho feliz”
Fonte: Autor

Caso de Uso = Cancelar Sessão

:clsCancelar

:Sessão

U

U

:Participante
U

1: solicitar(iduser, idsessao)
2: validar()
[enquanto existir participante]
3: msg(“Sessão cancelada”)
4: <<destroy>>
5: informar

Figura 36 Diagrama de Seqüência “Cancelar Sessão – Caminho feliz”
Fonte: Autor
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Caso de Uso = Entrar na Sessão

:clsEntrar

:Sessão

U

U

:Participante
U

1: solicitar(iduser, idsessao)
2: validar()

3: entrar()

4: informar

Figura 37 Diagrama de Seqüência “Entrar na Sessão – Caminho feliz”
Fonte: Autor

:clsEntrar
U

:Participante
U

1: solicitar(iduser, idsessao)
2: validar()
[validar()==”verdadeiro”]
3: entrar()
4: informar
inconsistência

Figura 38 Diagrama de Seqüência “Entrar na Sessão – Caminho de exceção”
Fonte: Autor

:Sessão
U
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Caso de Uso = Colaborar Dados

:Ferramenta

:ColaborarDados
U

U

:Participante
U

1: solicitar(iduser, idsessao, idferramenta)
2:validar()
3: validar()

4: convidar()

5: aceitar()
6: iniciar()
7: iniciar colaboração()

Figura 39 Diagrama de Seqüência “Colaborar Dados - Caminho feliz”
Fonte: Autor

:Ferramenta

:ColaborarDados
U

U

:Participante
U

1: solicitar(iduser, idsessao, idferramenta)
2:validar()
3: validar()
[2: validar() .or. 3: validar() == “falso”]
4: informa erro

Figura 40 Diagrama de Seqüência “Colaborar Dados - Caminho alternativo 1”
Fonte: Autor
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:Ferramenta

:ColaborarDados
U

U

:Participante
U

1: solicitar(iduser, idsessao, idferramenta)
2:validar()
3: validar()

4: convidar()

5: recusar()

6: mensagem de recusa

Figura 41 Diagrama de Seqüência “Colaborar Dados - Caminho alternativo 2”
Fonte: Autor

Caso de Uso = Sair da Sessão

:Sessão

:clsSair
U

U

:Participante
U

1: solicitar(iduser, idsessao)

2: validar()
3: atualizar()
3: <<destroy>>

Figura 42 Diagrama de Seqüência “Sair da Sessão – Caminho feliz”
Fonte: Autor
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Caso de Uso = Manter Licença

:Licença

:clsMntLic

U

U

:Administrador
U

1: seleciona arquivo

2: valida dados()

3: msg(“Confirmação”)

Figura 43 Diagrama de Seqüência “Manter Licença – Caminho feliz”
Fonte: Autor

:Licença

:clsMntLic

U

U

:Administrador
U

1: seleciona arquivo

2: valida dados()

[valida dados() == “falso”]
3: mensagem de erro

Figura 44 Diagrama de Seqüência “Manter Licença – Caminho de exceção”
Fonte: Autor
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Caso de Uso = Manter Sala

:Sala

:clsMntSala

U

U

:Administrador
U

1: selecionar

2: validardados()

3: atualizar()

4: informar

Figura 45 Diagrama de Seqüência “Manter Sala – Caminho feliz”
Fonte: Autor

Caso de Uso = Manter Participante

:Usuário

:clsMntUser

U

U

:Administrador
U

1: seleciona

2: valida dados()

3: atualiza()

4: informa

Figura 46 Diagrama de Seqüência “Manter Participante – Caminho feliz”
Fonte: Autor
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Caso de Uso = Manter Parâmetro

:Parâmetro

:clsMntPar

U

U

:Administrador
U

1: getinfo()

2: validardados()

3: atualizar()

4: informar

Figura 47 Diagrama de Seqüência “Manter Parâmetro – Caminho feliz”
Fonte: Autor

:Parâmetro
U

:Administrador
U

1: getinfo()

2: validardados()

[validardados() == “falso”]
3: informar inconsistências

Figura 48 Diagrama de Seqüência “Manter Parâmetro - Caminho de exceção”
Fonte: Autor

:clsMntPar
U
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Diagrama Entidade e Relacionamento (ER) do iMeet.
iNet_AddrBook
iNet_AddrBookGroup
idabg: Decimal(19)
iduseradd: Long Integer
name: Text(50)

iNet_Session_Users

idab: AutoNumber
idabg: Decimal(19)
identerprise: Long Integer
iduseradd: Decimal(19)
iduser: Decimal(19)

idsession: Decimal(19)
identerprise: Long Integer

dtin: Date/Time
dtout: Date/Time

name: Text(50)
chair: Long Integer
ischair: Long Integer
dtstart: Date/Time
dtend: Date/Time
status: Long Integer
dtins: Date/Time
bitrate: Long Integer
ip: Text(50)
portvideo: Long Integer
portaudio: Long Integer
portcollab: Long Integer
ttl: Long Integer
port: Long Integer

idsession: Decimal(19)
identerprise: Long Integer
iduser: Decimal(19)
reason: Text(150)

identerprise: Long Integer
name: Text(50)
status: Long Integer

iNet_Online
identerprise: Long Integer
idroom: Long Integer
iduser: Long Integer
status: Long Integer
lastdate: Date/Time

iNet_Sessions

idsession: Decimal(19)
identerprise: Long Integer

iNet_Line

iNet_Enterprise

iNet_Rooms

Figura 49 Diagrama de Entidade Relacionamento (E-R) do iMeet
Fonte: Gerada a partir do ERWin

idroom: Long Integer
identerprise: Long Integer
iduser: Long Integer
name: Text(50)
bitrate: Long Integer
status: Long Integer
pwd: Text(50)

iNet_Users
iduser: AutoNumber
identerprise: Long Integer
idgroup: Decimal(19)
username: Text(30)
pwd: Text(50)
lastname: Text(50)
firstname: Text(50)
email: Text(100)
iplan: Text(50)
ipwan: Text(50)
port: Long Integer
iplast: Text(50)
isuserchair: Long Integer
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DDL (Definition Data Language) do iMeet
---------------------------------------------------------------------------------------------------------' Starting Access Basic DAO Session...
Dim ERwinWorkspace As Workspace
Dim ERwinDatabase As Database
Dim ERwinTableDef As TableDef
Dim ERwinQueryDef As QueryDef
Dim ERwinIndex As Index
Dim ERwinField As Field
Dim ERwinRelation As Relation
Set ERwinWorkspace = DBEngine.WorkSpaces(0)
Set ERwinDatabase = ERwinWorkspace.OpenDatabase(sERwinDatabase)
' CREATE TABLE "iMeet_AddrBook"
Set ERwinTableDef = ERwinDatabase.CreateTableDef("iMeet_AddrBook")
Set ERwinField = ERwinTableDef.CreateField("idab", DB_LONG)
ERwinField.Attributes = ERwinField.Attributes + DB_AUTOINCRFIELD
ERwinTableDef.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinTableDef.CreateField("idabg", DB_DECIMAL)
ERwinField.Required = True
ERwinTableDef.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinTableDef.CreateField("identerprise", DB_LONG)
ERwinField.Required = True
ERwinTableDef.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinTableDef.CreateField("iduseradd", DB_DECIMAL)
ERwinTableDef.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinTableDef.CreateField("iduser", DB_DECIMAL)
ERwinTableDef.Fields.Append ERwinField
ERwinDatabase.TableDefs.Append ERwinTableDef
' CREATE INDEX "PrimaryKey"
Set ERwinTableDef = ERwinDatabase.TableDefs("iMeet_AddrBook")
Set ERwinIndex = ERwinTableDef.CreateIndex("PrimaryKey")
Set ERwinField = ERwinIndex.CreateField("idab")
ERwinIndex.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinIndex.CreateField("idabg")
ERwinIndex.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinIndex.CreateField("identerprise")
ERwinIndex.Fields.Append ERwinField
ERwinIndex.Primary = True
ERwinTableDef.Indexes.Append ERwinIndex
' CREATE TABLE "iMeet_AddrBookGroup"
Set ERwinTableDef = ERwinDatabase.CreateTableDef("iMeet_AddrBookGroup")
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Set ERwinField = ERwinTableDef.CreateField("idabg", DB_DECIMAL)
ERwinTableDef.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinTableDef.CreateField("iduseradd", DB_LONG)
ERwinTableDef.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinTableDef.CreateField("name", DB_TEXT, 50)
ERwinTableDef.Fields.Append ERwinField
ERwinDatabase.TableDefs.Append ERwinTableDef
' CREATE INDEX "PrimaryKey"
Set ERwinTableDef = ERwinDatabase.TableDefs("iMeet_AddrBookGroup")
Set ERwinIndex = ERwinTableDef.CreateIndex("PrimaryKey")
Set ERwinField = ERwinIndex.CreateField("idabg")
ERwinIndex.Fields.Append ERwinField
ERwinIndex.Primary = True
ERwinTableDef.Indexes.Append ERwinIndex
' CREATE TABLE "iMeet_Enterprise"
Set ERwinTableDef = ERwinDatabase.CreateTableDef("iMeet_Enterprise")
Set ERwinField = ERwinTableDef.CreateField("identerprise", DB_LONG)
ERwinTableDef.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinTableDef.CreateField("name", DB_TEXT, 50)
ERwinTableDef.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinTableDef.CreateField("status", DB_LONG)
ERwinTableDef.Fields.Append ERwinField
ERwinDatabase.TableDefs.Append ERwinTableDef
' CREATE INDEX "PrimaryKey"
Set ERwinTableDef = ERwinDatabase.TableDefs("iMeet_Enterprise")
Set ERwinIndex = ERwinTableDef.CreateIndex("PrimaryKey")
Set ERwinField = ERwinIndex.CreateField("identerprise")
ERwinIndex.Fields.Append ERwinField
ERwinIndex.Primary = True
ERwinTableDef.Indexes.Append ERwinIndex
' CREATE TABLE "iMeet_Line"
Set ERwinTableDef = ERwinDatabase.CreateTableDef("iMeet_Line")
Set ERwinField = ERwinTableDef.CreateField("identerprise", DB_LONG)
ERwinField.Required = True
ERwinTableDef.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinTableDef.CreateField("idsession", DB_DECIMAL)
ERwinField.Required = True
ERwinTableDef.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinTableDef.CreateField("iduser", DB_DECIMAL)
ERwinTableDef.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinTableDef.CreateField("reason", DB_TEXT, 150)
ERwinTableDef.Fields.Append ERwinField
ERwinDatabase.TableDefs.Append ERwinTableDef

136

IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

' CREATE INDEX "PrimaryKey"
Set ERwinTableDef = ERwinDatabase.TableDefs("iMeet_Line")
Set ERwinIndex = ERwinTableDef.CreateIndex("PrimaryKey")
Set ERwinField = ERwinIndex.CreateField("idsession")
ERwinIndex.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinIndex.CreateField("identerprise")
ERwinIndex.Fields.Append ERwinField
ERwinIndex.Primary = True
ERwinTableDef.Indexes.Append ERwinIndex
' CREATE TABLE "iMeet_Online"
Set ERwinTableDef = ERwinDatabase.CreateTableDef("iMeet_Online")
Set ERwinField = ERwinTableDef.CreateField("identerprise", DB_LONG)
ERwinField.Required = True
ERwinTableDef.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinTableDef.CreateField("idroom", DB_LONG)
ERwinField.Required = True
ERwinTableDef.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinTableDef.CreateField("iduser", DB_LONG)
ERwinField.Required = True
ERwinTableDef.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinTableDef.CreateField("status", DB_LONG)
ERwinTableDef.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinTableDef.CreateField("lastdate", DB_DATETIME)
ERwinTableDef.Fields.Append ERwinField
ERwinDatabase.TableDefs.Append ERwinTableDef
' CREATE INDEX "PrimaryKey"
Set ERwinTableDef = ERwinDatabase.TableDefs("iMeet_Online")
Set ERwinIndex = ERwinTableDef.CreateIndex("PrimaryKey")
Set ERwinField = ERwinIndex.CreateField("identerprise")
ERwinIndex.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinIndex.CreateField("idroom")
ERwinIndex.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinIndex.CreateField("iduser")
ERwinIndex.Fields.Append ERwinField
ERwinIndex.Primary = True
ERwinTableDef.Indexes.Append ERwinIndex
' CREATE TABLE "iMeet_Rooms"
Set ERwinTableDef = ERwinDatabase.CreateTableDef("iMeet_Rooms")
Set ERwinField = ERwinTableDef.CreateField("idroom", DB_LONG)
ERwinTableDef.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinTableDef.CreateField("identerprise", DB_LONG)
ERwinField.Required = True
ERwinTableDef.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinTableDef.CreateField("iduser", DB_LONG)
ERwinField.Required = True
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ERwinTableDef.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinTableDef.CreateField("name", DB_TEXT, 50)
ERwinTableDef.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinTableDef.CreateField("bitrate", DB_LONG)
ERwinTableDef.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinTableDef.CreateField("status", DB_LONG)
ERwinTableDef.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinTableDef.CreateField("pwd", DB_TEXT, 50)
ERwinTableDef.Fields.Append ERwinField
ERwinDatabase.TableDefs.Append ERwinTableDef
' CREATE INDEX "PrimaryKey"
Set ERwinTableDef = ERwinDatabase.TableDefs("iMeet_Rooms")
Set ERwinIndex = ERwinTableDef.CreateIndex("PrimaryKey")
Set ERwinField = ERwinIndex.CreateField("idroom")
ERwinIndex.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinIndex.CreateField("identerprise")
ERwinIndex.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinIndex.CreateField("iduser")
ERwinIndex.Fields.Append ERwinField
ERwinIndex.Primary = True
ERwinTableDef.Indexes.Append ERwinIndex
' CREATE TABLE "iMeet_Session_Users"
Set ERwinTableDef = ERwinDatabase.CreateTableDef("iMeet_Session_Users")
Set ERwinField = ERwinTableDef.CreateField("idsession", DB_DECIMAL)
ERwinField.Required = True
ERwinTableDef.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinTableDef.CreateField("identerprise", DB_LONG)
ERwinField.Required = True
ERwinTableDef.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinTableDef.CreateField("dtin", DB_DATETIME)
ERwinTableDef.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinTableDef.CreateField("dtout", DB_DATETIME)
ERwinTableDef.Fields.Append ERwinField
ERwinDatabase.TableDefs.Append ERwinTableDef
' CREATE INDEX "PrimaryKey"
Set ERwinTableDef = ERwinDatabase.TableDefs("iMeet_Session_Users")
Set ERwinIndex = ERwinTableDef.CreateIndex("PrimaryKey")
Set ERwinField = ERwinIndex.CreateField("idsession")
ERwinIndex.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinIndex.CreateField("identerprise")
ERwinIndex.Fields.Append ERwinField
ERwinIndex.Primary = True
ERwinTableDef.Indexes.Append ERwinIndex
' CREATE TABLE "iMeet_Sessions"
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Set ERwinTableDef = ERwinDatabase.CreateTableDef("iMeet_Sessions")
Set ERwinField = ERwinTableDef.CreateField("idsession", DB_DECIMAL)
ERwinTableDef.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinTableDef.CreateField("identerprise", DB_LONG)
ERwinField.Required = True
ERwinTableDef.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinTableDef.CreateField("name", DB_TEXT, 50)
ERwinTableDef.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinTableDef.CreateField("chair", DB_LONG)
ERwinTableDef.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinTableDef.CreateField("ischair", DB_LONG)
ERwinTableDef.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinTableDef.CreateField("dtstart", DB_DATETIME)
ERwinTableDef.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinTableDef.CreateField("dtend", DB_DATETIME)
ERwinTableDef.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinTableDef.CreateField("status", DB_LONG)
ERwinTableDef.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinTableDef.CreateField("dtins", DB_DATETIME)
ERwinTableDef.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinTableDef.CreateField("bitrate", DB_LONG)
ERwinTableDef.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinTableDef.CreateField("ip", DB_TEXT, 50)
ERwinTableDef.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinTableDef.CreateField("portvideo", DB_LONG)
ERwinTableDef.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinTableDef.CreateField("portaudio", DB_LONG)
ERwinTableDef.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinTableDef.CreateField("portcollab", DB_LONG)
ERwinTableDef.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinTableDef.CreateField("ttl", DB_LONG)
ERwinTableDef.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinTableDef.CreateField("port", DB_LONG)
ERwinTableDef.Fields.Append ERwinField
ERwinDatabase.TableDefs.Append ERwinTableDef
' CREATE INDEX "PrimaryKey"
Set ERwinTableDef = ERwinDatabase.TableDefs("iMeet_Sessions")
Set ERwinIndex = ERwinTableDef.CreateIndex("PrimaryKey")
Set ERwinField = ERwinIndex.CreateField("idsession")
ERwinIndex.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinIndex.CreateField("identerprise")
ERwinIndex.Fields.Append ERwinField
ERwinIndex.Primary = True
ERwinTableDef.Indexes.Append ERwinIndex
' CREATE TABLE "iMeet_Users"
Set ERwinTableDef = ERwinDatabase.CreateTableDef("iMeet_Users")
Set ERwinField = ERwinTableDef.CreateField("iduser", DB_LONG)

139

IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

140

ERwinField.Attributes = ERwinField.Attributes + DB_AUTOINCRFIELD
ERwinTableDef.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinTableDef.CreateField("idgroup", DB_DECIMAL)
ERwinTableDef.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinTableDef.CreateField("username", DB_TEXT, 30)
ERwinTableDef.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinTableDef.CreateField("pwd", DB_TEXT, 50)
ERwinTableDef.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinTableDef.CreateField("lastname", DB_TEXT, 50)
ERwinTableDef.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinTableDef.CreateField("firstname", DB_TEXT, 50)
ERwinTableDef.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinTableDef.CreateField("email", DB_TEXT, 100)
ERwinTableDef.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinTableDef.CreateField("iplan", DB_TEXT, 50)
ERwinTableDef.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinTableDef.CreateField("ipwan", DB_TEXT, 50)
ERwinTableDef.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinTableDef.CreateField("port", DB_LONG)
ERwinTableDef.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinTableDef.CreateField("iplast", DB_TEXT, 50)
ERwinTableDef.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinTableDef.CreateField("isuserchair", DB_LONG)
ERwinTableDef.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinTableDef.CreateField("identerprise", DB_LONG)
ERwinField.Required = True
ERwinTableDef.Fields.Append ERwinField
ERwinDatabase.TableDefs.Append ERwinTableDef
' CREATE INDEX "PrimaryKey"
Set ERwinTableDef = ERwinDatabase.TableDefs("iMeet_Users")
Set ERwinIndex = ERwinTableDef.CreateIndex("PrimaryKey")
Set ERwinField = ERwinIndex.CreateField("iduser")
ERwinIndex.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinIndex.CreateField("identerprise")
ERwinIndex.Fields.Append ERwinField
ERwinIndex.Primary = True
ERwinTableDef.Indexes.Append ERwinIndex
' CREATE RELATIONSHIP "R/4"
Set ERwinRelation = ERwinDatabase.CreateRelation("R/4", "iMeet_Enterprise",
"iMeet_AddrBook")
Set ERwinField = ERwinRelation.CreateField("identerprise")
ERwinField.ForeignName = "identerprise"
ERwinRelation.Fields.Append ERwinField
ERwinDatabase.Relations.Append ERwinRelation
' CREATE RELATIONSHIP "R/1"
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Set
ERwinRelation
=
ERwinDatabase.CreateRelation("R/1",
"iMeet_AddrBookGroup", "iMeet_AddrBook")
Set ERwinField = ERwinRelation.CreateField("idabg")
ERwinField.ForeignName = "idabg"
ERwinRelation.Fields.Append ERwinField
ERwinDatabase.Relations.Append ERwinRelation
' CREATE RELATIONSHIP "R/3"
Set ERwinRelation = ERwinDatabase.CreateRelation("R/3",
"iMeet_Line")
Set ERwinField = ERwinRelation.CreateField("idsession")
ERwinField.ForeignName = "idsession"
ERwinRelation.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinRelation.CreateField("identerprise")
ERwinField.ForeignName = "identerprise"
ERwinRelation.Fields.Append ERwinField
ERwinDatabase.Relations.Append ERwinRelation

"iMeet_Sessions",

' CREATE RELATIONSHIP "R/11"
Set ERwinRelation = ERwinDatabase.CreateRelation("R/11",
"iMeet_Online")
Set ERwinField = ERwinRelation.CreateField("iduser")
ERwinField.ForeignName = "iduser"
ERwinRelation.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinRelation.CreateField("identerprise")
ERwinField.ForeignName = "identerprise"
ERwinRelation.Fields.Append ERwinField
ERwinDatabase.Relations.Append ERwinRelation
' CREATE RELATIONSHIP "R/8"
Set ERwinRelation = ERwinDatabase.CreateRelation("R/8",
"iMeet_Online")
Set ERwinField = ERwinRelation.CreateField("idroom")
ERwinField.ForeignName = "idroom"
ERwinRelation.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinRelation.CreateField("identerprise")
ERwinField.ForeignName = "identerprise"
ERwinRelation.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinRelation.CreateField("identerprise")
ERwinField.ForeignName = "identerprise"
ERwinRelation.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinRelation.CreateField("iduser")
ERwinField.ForeignName = "iduser"
ERwinRelation.Fields.Append ERwinField
ERwinDatabase.Relations.Append ERwinRelation

"iMeet_Users",

"iMeet_Rooms",

' CREATE RELATIONSHIP "R/7"
Set ERwinRelation = ERwinDatabase.CreateRelation("R/7", "iMeet_Enterprise",
"iMeet_Online")
Set ERwinField = ERwinRelation.CreateField("identerprise")
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ERwinField.ForeignName = "identerprise"
ERwinRelation.Fields.Append ERwinField
ERwinDatabase.Relations.Append ERwinRelation
' CREATE RELATIONSHIP "R/12"
Set ERwinRelation = ERwinDatabase.CreateRelation("R/12",
"iMeet_Rooms")
Set ERwinField = ERwinRelation.CreateField("iduser")
ERwinField.ForeignName = "iduser"
ERwinRelation.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinRelation.CreateField("identerprise")
ERwinField.ForeignName = "identerprise"
ERwinRelation.Fields.Append ERwinField
ERwinDatabase.Relations.Append ERwinRelation

"iMeet_Users",

' CREATE RELATIONSHIP "R/6"
Set ERwinRelation = ERwinDatabase.CreateRelation("R/6", "iMeet_Enterprise",
"iMeet_Rooms")
Set ERwinField = ERwinRelation.CreateField("identerprise")
ERwinField.ForeignName = "identerprise"
ERwinRelation.Fields.Append ERwinField
ERwinDatabase.Relations.Append ERwinRelation
' CREATE RELATIONSHIP "R/2"
Set ERwinRelation = ERwinDatabase.CreateRelation("R/2",
"iMeet_Session_Users")
Set ERwinField = ERwinRelation.CreateField("idsession")
ERwinField.ForeignName = "idsession"
ERwinRelation.Fields.Append ERwinField
Set ERwinField = ERwinRelation.CreateField("identerprise")
ERwinField.ForeignName = "identerprise"
ERwinRelation.Fields.Append ERwinField
ERwinDatabase.Relations.Append ERwinRelation

"iMeet_Sessions",

' CREATE RELATIONSHIP "R/5"
Set ERwinRelation = ERwinDatabase.CreateRelation("R/5", "iMeet_Enterprise",
"iMeet_Sessions")
Set ERwinField = ERwinRelation.CreateField("identerprise")
ERwinField.ForeignName = "identerprise"
ERwinRelation.Fields.Append ERwinField
ERwinDatabase.Relations.Append ERwinRelation
' CREATE RELATIONSHIP "R/10"
Set ERwinRelation = ERwinDatabase.CreateRelation("R/10", "iMeet_Enterprise",
"iMeet_Users")
Set ERwinField = ERwinRelation.CreateField("identerprise")
ERwinField.ForeignName = "identerprise"
ERwinRelation.Fields.Append ERwinField
ERwinDatabase.Relations.Append ERwinRelation
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ERwinDatabase.Close
ERwinWorkspace.Close
' Terminating Access Basic DAO Session...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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