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RESUMO
VoIP, Voice over IP ou Voz sobre IP, é o nome da recente tecnologia de
comunicação que agrega nas redes baseadas em IP: a voz.
O IP suporta atualmente vários modelos de redes, sejam elas corporativas, privadas
ou públicas e com diversas infra-estruturas envolvidas como: cabos de metal, cabos
de fibras-óticas e redes sem fio (wireless).
O VoIP resume-se a transmitir a voz sobre uma rede de computadores visando a
otimização de recursos, redução de custos e energia para transporte de voz, assim
como convergência e quebra de paradigmas sobre as antigas conexões telefônicas
baseadas em circuitos físicos de comutação em Centrais Públicas de Comutação
Telefônica - CPCT's.
Vários protocolos foram desenvolvidos para o transporte da voz sobre rede de
computadores, destacando-se entre esses o H.323, o MGCP (Media Gateway
Control Protocol), o MEGACO/H.248 e finalmente o protocolo SIP (Session Initiation
Protocol).
Este trabalho avalia o uso do protocolo SIP em redes par-a-par, usando DHT através
do protocolo Chord, como a ferramenta de transporte de voz para redes de
computadores baseadas em protocolo IP. Avalia também suas funcionalidades e
práticas na construção de um modelo de rede VoIP em comparação com outros
protocolos.
O trabalho mostra ainda a robustez de redes par-a-par em comparação com as
tradicionais redes cliente/servidor.
Palavras-chave: Voz Sobre IP; Telecomunicações; Redes de Computadores;
Protocolos; Convergência; Protocolo de Iniciação de Sessão; SIP; Par-a-Par,
Cliente/Servidor.

ABSTRACT
Voice to over Internet Protocol from now called VoIP is the name of the recent
technology of communication that adds the voice in the networks based on internet
protocol. Internet Protocol (IP) supports some models of networks currently as
corporative, privates or publics and with different involved infrastructures as wire
cables, fibre-optics cables and wireless networks.
The VoIP transmits the voice on a computer network being aimed to optimize
resources, reduction of costs and energy for the voice transporting, as well as
convergence and in addition has broken paradigms on the old based telephonic
connections in physical circuits of commutation at PSTN's - Public Switched
Telephone Network.
Some protocols had been developed for the transport of the voice on computer
network, the detach between as the H.323, the MGCP (Media Gateway Control
Protocol), the MEGACO/H.248 and finally protocol SIP (Session Initiation Protocol).
This study evaluates the use of protocol SIP - Session Initiation Protocol, defined in
RFC 2543, in peer-to-peer network using DHT through Chord Protocol, as the tool of
transport of voice for computer networks based on protocol IP. It’s also evatuates its
practical functionalities and in the construction of a model of VoIP network in
comparison with other protocols.
The study still shows the robustness of the peer-to-peer networks compares
client/server networks.
Word-keys: Voice Over IP; Telecommunications; Computer Networks; Protocols;
Convergence; Session Initiation Protocol; SIP; Peer-to-Peer, Client/Server.
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1 Introdução
Desde o final da década de 80, a indústria de telecomunicações vem passando por
várias transformações no modo em que as pessoas e as organizações se
comunicam. Eletronicamente muitas dessas mudanças se devem ao enorme
crescimento da Internet e das aplicações baseadas no Protocolo de Internet (IP –
Internet Protocol). A Internet se transformou em um meio de comunicação
obrigatório e o tráfego da rede de pacotes já supera a rede de tráfego de voz.
Em decorrência desses avanços tecnológicos, ficou claro para as empresas de
telecomunicações que o tráfego e serviços de voz serão convergidos para redes
baseadas em protocolo IP, e esta expectativa é baseada no impacto da Voz sobre IP
(VoIP).
O VoIP apresenta muitos benefícios e vantagens, entre as quais se destacam:
•
Economia de custos: mudando o tráfego de voz para uma rede IP, as
organizações podem reduzir o custo associado com o transporte de chamadas sobre
a rede de telefonia convencional (RPCT). Provedores de serviços e usuários podem
também conservar largura de banda investindo em capacidades adicionais. Isto é
possível quando é combinado o tráfego de voz e dados numa mesma rede.
•
Adoção de padrões genéricos: adotando padrões genéricos, provedores de
serviços e empresas poderão comprar equipamentos de marcas distintas,
eliminando dependência ou soluções proprietárias.
•
Integração da rede de voz e dados: Fazendo a voz ser mais uma aplicação
IP, as empresas podem construir redes integradas com voz e dados. Essas redes
integradas podem oferecer qualidade e confiabilidade como a RPCT - Rede Pública
de Comutação de Telecomunicações (PSTN - Public Switch Telecommunication
Networking).
Em 1995, os primeiros produtos de voz sobre IP foram vendidos para as empresas
de telecomunicações com o intuito de reduzir despesas movendo tráfego de voz
para rede de pacotes.
Como a rede de pacotes de telefonia cresceu e as interconexões dependentes
surgiram, ficou claro que era necessário padronizar os protocolos de VoIP. Muitos
grupos aceitaram o desafio, resultando em padrões independentes, com
características diferentes, e surgiram quatro protocolos:
•

H.323

•

Media Gateway Control Protocol (MGCP)

•

Session Initiation Protocol (SIP)

•

H.248 MEGACO

No processo de implementação dessas soluções, foi necessário determinar como
cada protocolo iria operar e quais teriam melhores aplicações para as redes.
As redes de voz usam uma arquitetura centralizada onde os telefones são
controlados por comutadores centralizados. O desejo é agregar na tecnologia VoIP a
permissão de construção de redes usando uma arquitetura centralizada ou
distribuída. Essa flexibilidade permitirá a construção de redes caracterizadas por um
gerenciamento simplificado.
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A arquitetura distribuída está associada com os protocolos H.323 e SIP. Esses
protocolos permitem que redes inteligentes sejam distribuídas entre um fim e um
dispositivo de controle de chamada. A inteligência refere-se ao estado da chamada,
as configurações, o roteamento, o faturamento ou qualquer outro aspecto da
manipulação da chamada. Os fins podem ser os gateways de VoIP, os telefones IP,
servidores de mídia, ou qualquer outro dispositivo que pode iniciar ou terminar uma
chamada VoIP. O dispositivo de controle de chamada é chamado de gatekeeper
numa rede H.323 e Proxy numa rede SIP [figura 1].

Figura 1: Rede com gatekeeper, possibilidade de utilização do protocolo H.323
As arquiteturas distribuídas são flexíveis, possibilitando que aplicações VoIP possam
ser tratadas como uma outra aplicação IP distribuída, e isso permite flexibilidade
para incluir inteligência em outros dispositivos de controle de chamadas,
dependendo das exigências dos negócios e das tecnologias da rede.
O SIP [figura 2] foi designado como um protocolo de multimídia que leva vantagem
na arquitetura e em mensagens encontradas nas aplicações populares da Internet.
Usando uma arquitetura distribuída, com URL’s (Uniform Resource Locators) para
nomeação e texto baseado em mensagem, o SIP tenta tomar vantagem do modelo
de Internet para construir a rede VoIP. Em adição ao VoIP, o SIP é usado para
videoconferência e mensagens instantâneas.
Como um protocolo, o SIP somente define como as sessões irão ser feitas. Isso
utiliza outros protocolos definidos pelo IETF (Internet Engineering Task Force) para
definir aspectos do VoIP e de sessões de multimídia, como os URL’s para endereços
e o TRIP (Telephony Routing over IP) para roteamento de chamadas.
Embora o IETF tenha realizado grandes progressos definindo extensões que
permitem que o SIP trabalhe com legalidades nas redes de voz, a motivação
primordial deste protocolo é criar um ambiente que suporta modelos de
comunicações futuras que utilizem a Internet e suas aplicações.
Como um protocolo usado numa arquitetura distribuída, o SIP permite que as redes
cresçam em grandes escalas e redundâncias. Isso provê mecanismos de
interconexão com outras redes VoIP e a inclusão de inteligência e novas
características nos dispositivos ou no Proxy do SIP.
A base do protocolo SIP está descrita na RFC 2543.
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Figura 2: Rede com protocolo SIP e Proxy
A integração de voz, dados e imagem pela Internet já é uma realidade, discute-se
muito a convergência e os métodos para esta integração. A velocidade de
transmissão das informações, a acessibilidade, a segurança das redes, são pautas
atuais de vários setores da tecnologia da informação, sejam eles fabricantes,
integradores, prestadores de serviços ou usuários.
Para estas integrações é possível se ter várias topologias de rede como anel,
estrela, “bus”, estas topologias por suas vez podem agregar arquiteturas com
equipamentos centralizados, cliente/servidor e equipamentos descentralizados como
nas arquiteturas par-a-par.
Sistemas baseados em arquiteturas par-a-par possuem alta escalabilidade e alta
tolerância a falhas, pois não necessitam de servidores centralizados, além do que
suas redes podem ser organizadas automaticamente (FORD, 2003).
As comunicações em tempo real, por exemplo, a telefonia pela Internet, podem ser
observadas como redes de arquitetura par-a-par onde os participantes (clientes e
servidores) se auto organizam para localizarem-se e comunicarem-se entre si (IETF,
2005).
Este estudo poderá proporcionar aos projetistas de redes que necessitam conexões
em tempo real, como o VoIP e comunicações multimídia, a possibilidade de
utilização de novas arquiteturas e sistemas, fazendo com que a comunicação se
torne mais eficiente e com menor custo.
É possível através deste trabalho se ter um melhor entendimento das necessidades
de infra-estrutura relacionadas tanto a sistemas baseados em arquitetura par-a-par,
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como a sistemas baseados em arquiteturas cliente/servidor. Exemplos: funções
cliente/servidor, utilização de proxies de autenticação, necessidade de redes
garantidas, seguras e com qualidade para comunicações em tempo real, formação
da arquitetura par-a-par, a tecnologia DHT e utilização de ferramentas como o Chord
para confecção destas redes par-a-par.
É fato que equipamentos e aplicações proprietárias perderam espaço para sistemas
cliente/servidor baseados em equipamentos de menor porte, paralelamente o
software também melhorou sua interface e houve evolução dos sistemas facilitando
a vida do usuário comum.
Esta revolução está começando, podendo estas arquiteturas cliente/servidor darem
um espaço maior a sistemas baseados em arquitetura par-a-par.
“É comum que os grandes grupos industriais estejam divididos em várias unidades
de negócio, e muitas vezes, essas unidades estarem geograficamente distribuídas.
Os negócios de cada unidade, geridos por equipes de administradores locais,
permanecem sintonizados com as diretrizes emanadas pela matriz” (MARANI,
2004).
Esta frase mostra como estas evoluções de arquiteturas de conexão estão inseridas
no dia-a-dia das empresas.
A idéia de existir redes para atendimento aos sistemas que necessitam de tráfego de
informações em tempo real baseadas em cliente servidor, onde existe um ponto de
falha único no sistema, desperta a necessidade de entendimento de como uma rede
destas pode trabalhar em conexões par-a-par, utilizando ferramentas disponíveis e
manuseáveis, através de mecanismos em que os usuários não precisem saber e
nem interferir nas configurações.
Os motivos de se utilizar a arquitetura DHT são sua capacidade de descentralização
dos “nós” de forma que o sistema fique sem um controle ou coordenação central,
sua escalabilidade relatada nos documentos, que podem formar esses nós e pares
da arquitetura par-a-par de modo eficiente, podendo chegar a milhões de nós e a
tolerância a falhas, no qual o sistema é capaz de se reabilitar automaticamente.
(FORD, 2003).
1.1 Objetivos
O objetivo deste trabalho é comparar o uso de redes utilizando arquitetura par-a-par
com a arquitetura cliente/servidor para o protocolo SIP (Session Initiation Protocol),
demonstrando a possibilidade de funcionamento do protocolo da camada de
aplicação SIP sobre uma arquitetura par-a-par.
1.2 Motivação da pesquisa
Pelo que pode ser observado, na mídia do mundo globalizado, o item comunicação
em alta velocidade e em tempo real são discussões atuais, não que isso já não
ocorra há bastante tempo, pode-se observar na história da humanidade as
motivações e os métodos da transmissão à distância como sinais de fumaça e
transmissão de sons de tambores. O grande impulso ocorreu a partir do século XIX
com o advento do telefone, do telégrafo, do rádio e no século XX, da televisão, e
mais recentemente da Internet.
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O objetivo final das telecomunicações sempre será único, levar o mais longe
possível, através dos meios disponíveis, sejam elétricos, eletrônicos, eletromagnéticos e fotônicos, os sentidos humanos.
A motivação deste estudo é poder observar dentro da Internet a possibilidade de
utilização de novas ferramentas e arquiteturas para a transmissão da informação em
tempo real. Nesse caso, a nova arquitetura será uma rede par-a-par baseada em
DHT com o protocolo Chord desenvolvido no MIT (Massachusetts Institute of
Technology), verificando as vantagens e desvantagens sobre a arquitetura cliente
servidor para uso pelo protocolo SIP.
1.3 Metodologia
Será utilizada uma plataforma DHT (Distribuited Hash Table). O DHT é uma
tecnologia utilizada em serviços como o Napster, Gnutella e Freenet, e possui a
vantagem de distribuir os recursos de protocolos e conhecimentos sobre a Internet
através de arquitetura par-a-par.
É importante neste projeto, entender o funcionamento das tecnologias que
necessitam de conexões em tempo real, como o VoIP e recursos como transmissões
multimídia, utilizando o protocolo SIP, verificando-se a praticidade de implantação
destas redes e relatando através da pesquisa, soluções aos problemas inerentes,
focado no objetivo de comparação de arquiteturas. Foi escolhida a arquitetura DHT,
pois ela se adapta a conexões par-a-par em tempo real. O objetivo deste trabalho
será atingido através de uma prova de laboratório onde serão realizadas montagens
propostas em ambientes com arquitetura par-a-par e cliente servidor, obtendo-se os
resultados através de comparação das latências da rede. Para esta parte do
trabalho serão utilizados e softwares e ferramentas livres de licenças de uso.
Realizar-se-á testes em dois ambientes: rede par-a-par e rede cliente servidor,
ambas com protocolo SIP para transporte de voz.
Serão utilizados métodos para medição de desempenho das redes nos ambientes
propostos e ferramentas de medição como o Ethereal onde serão gerados relatórios
gráficos de utilização, visando a comparação das redes propostas.
A montagem da arquitetura DHT será realizada com o sistema Chord, desenvolvido
pelo MIT, apesar de existirem outras ferramentas abertas para esta utilização neste
tipo de arquitetura, como o CAN, o Pastry e o Tapestry (WIKIPEDIA, 2005),
(STOICA, 2001), (KAZAA, 2006), (GNUTELLA, 2006), (ADAR, 2000) e
(RATNASAMY, 2002).
O Chord foi escolhido, pois demonstrou melhor flexibilidade de instalação, podendo
ser implantado em três modalidades distintas, sendo uma simples para usuários sem
registro, uma intermediária para aplicações profissionais e uma terceira para
desenvolvedores. No caso deste trabalho utiliza-se o Chord simples.
O protocolo SIP e a rede cliente servidor serão obtidos através da utilização do
PABX em Linux Asterisk.
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1.4 Organização do trabalho
Este trabalho está organizado em seis capítulos.
O primeiro trata da introdução, dos objetivos, visão geral da metodologia proposta e
a organização do trabalho.
O segundo capítulo relata a evolução dos protocolos para VoIP e a teoria de
aplicação desses protocolos.
O terceiro trata dos conhecimentos obtidos para a realização de redes par-a-par
sobre o protocolo Chord e as teorias envolvidas para tráfego de voz em redes par-apar.
O quarto capítulo relata a parte prática para implantação do protocolo Chord e do
sistema PABX Asterisk para montagem da rede cliente servidor e rede par-a-par
para verificação das duas arquiteturas.
O quinto capítulo mostra os resultados e os comentários dos testes realizados.
O sexto traz as conclusões e trabalhos futuros do assunto abordado.
O trabalho é completo com as referências bibliográficas e os apêndices onde se
encontram os procedimentos da ferramenta Ethereal e do softphone x-Lite
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2 Protocolos
Os protocolos demonstram a evolução da comunicação multimídia dentro do mundo
Internet, o H.323, o MEGACO/h.248, o MGCP e o SIP demonstraram ter os
melhores padrões para esse tipo de tráfego. A arquitetura DHT mostrou-se eficaz
para comunicação par-a-par. É importante também a citação dos protocolos de
apoio RSVP, RTP, RTCP e RTSP, pois dão suporte ao tráfego gerado aos
protocolos citados.
2.1 Protocolo SIP, RFC 2543
O protocolo de iniciação de sessão (SIP – Session Inicialization Protocol) foi definido
pelo IETF em março de 1999 como um padrão para VoIP na RFC (Request for
Comments) 2543, do grupo de trabalho MMUSIC (Multiparty Multimedia Session
Control) que também padronizou as tecnologias de protocolos como o IP (Internet
Protocol) e o HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) (HANDLEY, 1999).
O SIP é um protocolo de controle da camada de aplicação OSI (Open System
Interconnection) para criar, modificar e terminar sessões com um ou mais
participantes. Estas sessões incluem, entre outras, conferências multimídia de
Internet e chamadas telefônicas através da Internet. Os membros de uma sessão
podem se comunicar através de conexões multicast, na qual a transferência da
informação é realizada de um único ponto com múltiplos canais paralelos, ou com
conexões unicast, onde a transferência da informação é realizada de um único ponto
para vários pontos através de canal único, ou de uma combinação destes.
O parâmetro CONVITE (INVITE) do SIP é usado para criar sessões que carregam
descrições dessas sessões as quais permitem que os participantes concordem com
os tipos de meios compatíveis. O SIP suporta mobilidade de usuário através do
Proxy e por redirecionamento dos pedidos para a posição do usuário. Os usuários
podem registrar sua posição atual. O SIP não é amarrado a nenhum protocolo
particular de controle da conferência, pois foi projetado para ser independente da
camada de transporte e pode ser estendido com novas potencialidades.
2.1.1 Funcionalidade do SIP
O SIP é um protocolo de controle da camada de aplicação que pode estabelecer
modificar e terminar sessões ou chamadas de multimídia. Estas sessões de
multimídia incluem conferências de multimídia, telefone através da Internet e
aplicações similares. O SIP pode convidar (INVITE) tanto pessoas ou "robôs", como
um serviço de armazenamento de mídia. O SIP pode realizar sessões unicast e
multicast, e quem inicia a sessão não tem que necessariamente ser um membro da
sessão a que está convidando. As mídias e os participantes podem ser adicionados
a uma sessão existente.
É também utilizado para iniciar sessões, como convidar membros às sessões que
foram anunciadas e estabelecidas por outros meios.
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Suporta de forma transparente serviços de mapeamento e nova geração, permitindo
a execução do RDSI – Rede Digital de Serviços Integrados (ISDN - Integrated
Services Digital Network), que é um protocolo de sinalização utilizado em redes de
voz e de serviços de Rede de Telefone Inteligente. Estas facilidades permitem
também a mobilidade pessoal. No mundo de serviços de rede inteligentes das
telecomunicações isto é definido como: “Mobilidade pessoal é a capacidade de
usuários receberem ou originarem chamadas, acessar serviços de telecomunicações
em qualquer terminal e em qualquer lugar e a capacidade da rede de identificar
usuários quando se movem. A mobilidade pessoal é baseada no uso de uma
identidade pessoal original (isto é, um número pessoal). A mobilidade pessoal
complementa a mobilidade do terminal, isto é, a capacidade de manter
comunicações ao mover um único sistema de extremidade de um fim para outro”
(BATES, 2001).
O SIP suporta cinco modos para estabelecer e terminar comunicação multimídia:
1. Localização de usuários (user location): determinação do sistema fim para ser
usado para a comunicação;
2. Capacidade de usuário (user capabilities): determinação da mídia e dos
parâmetros da mídia a serem usados;
3. Disponibilidade de usuário (user availability): determinação da “voluntariedade” da
chamada para se acoplar nas comunicações;
4. Parâmetros de chamada (call setup): estabelecimento de sinalizações de toque
(ringing) de um parâmetro da chamada;
5. Parâmetros de término de chamada (call handling): inclui transferência e
terminação das chamadas.
Ele pode também iniciar chamadas com vários participantes (multi-party) usando
uma unidade de controle multiponto (MCU – Multipoint Control Unit), ou interconexão
em vez do multicast. Os gateways que conectam com a rede pública de telefonia
podem também usar o SIP para ajustar as chamadas entre eles.
O SIP foi projetado como parte dos dados multimídia da IETF e da arquitetura de
protocolos de controle tais como RSVP - Resource ReserVation Protocol (RFC 2205)
(BRADEN, 1998), para reservar recursos da rede, o protocolo de tempo real RTP –
Real-time Transport Protocol (RFC 1889) (SCHULZRINNE, 1996a), para transportar
dados em tempo real e fornecer o gabarito de QoS (Quality of Service), o protocolo
de tempo real, RTSP - Real Time Streaming Protocol (RFC 2326) (SCHULZRINNE,
1998), para anúncio da sessão, SAP - Session Announcement Protocol) (HANDLEY,
2000), para anunciar sessões multimídia através do multicast e do protocolo da
descrição da sessão, SDP - Session Description Protocol (RFC 2327) (HANDLEY,
1998) para descrever sessões de multimídia. Entretanto, as funcionalidades e as
operações do SIP não dependem destes protocolos.
O SIP é também utilizado para determinar que a chamada possa ser feita através da
rede RPCT e indicar o número de telefone a ser chamado, possibilitando o uso de
um gateway de Internet para RPCT.
O SIP também não aloca endereços de multicast. Pode convidar usuários para as
sessões com ou sem uma fonte de reserva. Ele não reserva as fontes, mas pode
saber as informações necessárias para o sistema de convite (INVITE).
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2.1.2 Visão geral do SIP
Assim como no HTTP onde existe uma padronização na forma de modelar as
páginas, o SIP é um protocolo de comunicação e um conjunto de regras que
definem como equipamentos (computadores, telefones, celulares) trocarão
informações entre si.
No HTTP, foi criado um conjunto de regras que estabelecem como os computadores
pessoais (PC – Personal Computer) acessam e apresentam os conteúdos da
Internet que estão armazenados nos servidores centrais, e como resultado é
observado como a Internet teve um impacto estrondoso no comportamento do
mundo todo.
O SIP promete ter o mesmo impacto na maneira como nos comunicaremos em
tempo real: com celulares ou telefones comuns, via mensagens instantâneas, ou
utilizando qualquer dispositivo baseado em protocolo IP.
O SIP é um protocolo que pode ser composto e gerenciado em qualquer dessas
sessões, independentemente do tipo de dispositivo utilizado (chamada telefônica,
mensagens instantâneas, jogos, ou até em vídeo ao vivo). O fato é que o potencial
do SIP vai além da sua simplicidade e flexibilidade.
O protocolo SIP originou-se em meados da década de 90, como um método
bastante simples de convidar pessoas para visualizar sessões de multicast. Em
razão de sua simplicidade, potencialidade e aplicabilidade, o SIP foi rapidamente
adotado para ser utilizado em outros propósitos pelo IETF, mais notadamente como
um padrão para 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 conectado a Internet 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, nos quais os terminais como telefones, têm apenas a
capacidade de receber a chamada ficando o restante dos serviços controlados por
elementos de uma central de operações.
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2.1.3 A força do protocolo SIP
O brilhantismo do modelo SIP tem suas características forjadas pela seguinte
condição: o controle sobre os serviços é colocado no terminal 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 para criar e disponibilizar novos serviços. Movendo o controle
dos serviços para o terminal (como um celular baseado em SIP ou um PC cliente), o
SIP elimina a necessidade de o sistema central controlá-lo. Por causa disso, existe
uma grande expectativa de desenvolvimento de novos serviços em tempo real
baseados na WEB, que tenham baixo custo e um ciclo de implementação muito
rápido.
2.1.4 Flexibilidade do SIP
Como um protocolo de sinalização, o SIP é uma mensagem e uma sessão ao
mesmo tempo. Quando o SIP é tratado como uma sessão (voz, vídeo, mensagem,
jogos) ele não traz 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 MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) que
especifica os tipos de dados, como de texto, imagens ou áudio, contidos em
arquivos. Isso dá ao SIP a habilidade de atuar num grande conjunto de serviços
disponíveis, que inclui também novas aplicações nunca antes previstas pelos
engenheiros responsáveis pelas padronizações.
“SIP é um protocolo flexível devido suas várias extensões, facilidades para
estabelecimento de chamadas, manutenção, mobilidade de usuário e funções
sofisticadas de telefonia durante as principais fases de uma chamada telefônica.
(DOUSKALIS, 2002)”
2.1.5 Alcance do SIP
O SIP pode facilmente ser ampliado para suportar novas funcionalidades, bem como
novos tipos de serviços. Por exemplo: o SIP para Mensagens Instantâneas é uma
extensão do SIP para suportar e interoperar sistemas de Mensagens Instantâneas. A
despeito do seu alcance, o SIP foi desenvolvido para permanecer interoperável e
compatível com o que já foi desenvolvido.
2.1.6 Integração SIP com os padrões da Internet
O SIP oferece uma total integração com os padrões e tecnologias abertas da
Internet. Utiliza DNS (Domain Name Server) uma base de dados hierárquica,
distribuída para a resolução de nomes de domínios em endereços IP e vice-versa.
Usa o 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
Internet e resolver os grandes problemas que os serviços de telefonia móvel
possuem no momento.
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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 Internet, criando as fundações de serviços com possibilidades
virtualmente ilimitadas. Em razão da extensão dessas capacidades, o SIP teve um
crescimento e sucesso no mercado.
“Um sistema baseado no SIP pode tirar vantagem da Internet e ainda invadir partes
da PSTN (Public Switch Telephone Network) através de roteadores, sem a
necessidade de se atender de ponta a ponta, a padrões legais do setor de
telecomunicações (MARANI, 2004)”.
2.1.7 Localização e mobilidade do usuário
A Internet está socializando a informação e a comunicação ao redor do mundo, e os
usuários poderão ser encontrados independentemente de sua localização, bastando
para este evento um acesso a rede Internet.
As vantagens de se utilizar a Internet como meio de comunicação de voz são:
- praticidade que o usuário poderá ter para ser localizado;
- portabilidade de um endereço fixo em qualquer parte;
- redução dos custos de uma ligação, restringindo-se a conexão na Internet;
As desvantagens de se usar a Internet como meio de comunicação atualmente são:
- necessidade de equipamento conectado a Internet;
- protocolos e equipamentos proprietários para comunicação;
- falta de simplicidade e praticidade para atender a todos os usuários, como um
telefone comum hoje em dia;
Com o advento de protocolos e padrões como o SIP e o H.323 poderá haver uma
socialização desta comunicação do usuário comum.
2.1.8 Configurando o tratamento de chamadas com base em rede
Características para o tratamento de chamadas podem ser instaladas em um
Proxy/registrar usando simplesmente mensagens Register. Por exemplo, um usuário
que deseja redirecionar temporariamente sua linha telefônica para uma outra
extensão, envia apenas um pedido Register com o seu nome (ou extensão regular)
no campo de cabeçalho To e a nova extensão no campo de cabeçalho Contact, com
o valor Expires apropriado. Isso é aproximadamente equivalente ao serviço oferecido
pelo H.450.3 (HERSENT, 2002).
Recursos mais sofisticados para o tratamento de chamadas (como agentes de
chamada) estão fora do escopo do SIP e provavelmente serão configurados usandose outros protocolos como o HTTP. Os pontos finais SIP provavelmente serão um
equipamento PC multimídia e um navegador Internet os quais são interfaces
perfeitas para personalizar o comportamento de um Proxy com maior sofisticação.
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2.1.9 Comparação SIP X H.323
Uma comparação entre os protocolos H.323 e SIP é importante para observação da
evolução dos métodos de comunicação de mídia, sejam eles voz, dados ou imagem
visando a aplicação nos ambiente de arquiteturas mistas, onde tanto o H.323 e o
SIP podem ser utilizados.
O quadro 9 demonstra os principais parâmetros de comparação entre esses dois
protocolos.
COMPARATIVO ENTRE H.323 e SIP
H.323

SIP

Arquitetura

O H.323 cobre quase todos os
serviços, como capacidade de
troca, controle da conferência,
sinalização básica e QoS.

O SIP é modular e cobre
todas as sinalizações de
chamada básica, locação de
usuários e registro.

Componentes
Protocolos
Transferência de chamadas
Chamada em espera
Indicação de chamada em espera
Finalização de chamada
Intrusão de chamada

Terminal, gateway e gatekeeper
RAS, Q.931 e H.245
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Servidores e Clientes
SIP e SDP
Sim
Sim
Não
Sim
Não

Sinalização multicast

Sim, por meio de requisições de
localização (location requests Sim, por meio de convite de
LRQ) e auto decoberta de
grupos (group invities)
gatekeeper (gatekeeper discovery
- GRQ)

Controle de chamadas de
terceiros
Conferência

Sim

Sim

Sim

Sim

Controle de quantidade de
chamada

Sim, o controle de chamadas
H.323 pode ser implementado
através do gateway que possui
capacidade de usar mensagens
no protocolo H.225, facilitando ao
gatekeeper a execução do
balanceamento de carga entre
gateways.

Sim, o controle de chamadas
pode ser implementado no
SIP, o protocolo SIP possui
um método específico para
balanceamento sob o
mecanismo DNS SRV.

Padrão de código

Sim, o H.323 usa unicode
(BMPString com ASN.1) para
algumas informações textuais
(H.323-ID), mas geralmente tem
poucos parâmetros.

Sim, o SIP usa unicode (ISO
10646-1) codificado em UTF8 para todos os caracteres.

Segurança

O SIP suporta autenticação
de chamadas com
Define mecanismos de segurança
mecanismos HTTP. A
e facilidade de negociação com
autenticação segura e
H.235 e pode ainda usar SSL.
encriptação é suportada por
SSL/TSL.
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Se o Proxy SIP quiser coletar
informações de faturamento,
não tem nenhuma escolha a
não ser permanecer na
chamada sinalizando o
caminho para a duração
inteira, de modo a captar
quando termina a chamada.
O SIP suporta qualquer
O H.323 suporta qualquer codec,
codec IANA ou outro codec
proprietário ou padrão, não
cujo nome mutuamente é
apenas os codecs da ITU-T. Os
concordado entre ambos. Os
tipos de carga podem estar
tipos de carga podem estar
especificados de forma estática ou
especificados de forma
dinâmica.
estática ou dinâmica.
O H.323 codifica mensagens em
um formato binário compacto que As mensagens SIP são
combina com conexões banda
codificadas no formato ASCII.
larga e estreita.

Mesmo com o modelo de
chamada direta do H.323, a
capacidade de tarifar não é
permitida porque o cliente informa
ao gatekeeper o começo e o fim
da chamada via protocolo RAS

Tarifação

Codecs

Divisão de chamada

Endereçamento

O mecanismo de endereçamento
é flexível, incluindo URL e E.164

Conferência de vídeo e dados

O H.323 suporta inteiramente
conferência de vídeo e dados. Os
procedimentos estão alocados
para fornecer controle para a
conferência, assim como a
sincronização de áudio e vídeo.

O SIP apenas entende
endereços do tipo URL.
O SIP tem suporte limitado
para vídeo e não possui
nenhum suporte para
protocolos de conferência de
dados como o T.120. O SIP
não tem protocolos para
controlar conferências e
muito menos mecanismos de
sincronização.

Quadro 9: Comparativo entre H.323 e SIP, fonte (HERSENT, 2002)
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2.1.10 Modelo de uma rede SIP

Figura 14: Visão geral de uma rede SIP
A figura 14 ilustra a representação dos componentes de uma rede SIP, onde o
terminal (SIP User Agents) origina uma chamada com um pedido INVITE, "Quero
falar com outro User Agent". Por sua vez, o servidor SIP Proxy recebe o pedido,
consulta o banco de dados "Onde está o nome / número de telefone" e responde,
passando adiante o pedido sem nenhuma mudança para seu destino final "Proxy
INVITE - Eu manipulo isso".
2.2 Protocolo RSVP
Para uma rede fornecer garantias de QoS, é preciso haver um protocolo o qual
permita às aplicações que rodam em hospedeiros fazer reserva de recursos na
Internet. O RSVP (BRADEN, 1998) é esse protocolo de sinalização na Internet.
O Protocolo de Reserva de Recursos, RSVP, permite que as aplicações reservem
largura de banda para seus fluxos de dados (KUROSE, 2003), pois ao se utilizar o
protocolo IP como protocolo preferencial para o tráfego de aplicações em tempo real
é necessário garantia de qualidade do serviço para não haver perda de informações.
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O protocolo RSVP vem ao encontro destas necessidades, pois os provedores devem
ser capazes de:
- promover suporte nativo de QoS por meio de aplicações IP;
- organizar acordos para suportar QoS em redes administradas por entidades
diferentes;
- garantir QoS quando necessário;
- cobrar pelo serviço.
Dessa maneira é necessário:
- fornecer às aplicações um modo uniforme de pedir certo nível de QoS;
- encontrar um modo de garantir um nível de QoS;
- fornecer autenticação do serviço.
O RSVP foi desenvolvido para ser uma resposta a esses problemas.
2.2.1 Serviços fornecidos pelo RSVP
O RSVP oferece dois tipos de serviços:
1º. Serviço de carga controlada: uma aplicação que necessite de um serviço de
carga controlada para um fluxo com determinadas características espera que a rede
se comporte como se estivesse pouco carregada para aquele fluxo.
O significado exato disso não está muito bem definido dentro do RSVP, mas é
consenso geral que a taxa de perda de pacotes, nesse caso, deve ser bem baixa ou
nula.
O atraso absoluto não é especificado, mas as flutuações devem ser as menores
possíveis, já que os depósitos de memória de um roteador (buffer) de uma rede
pouco carregada provavelmente estão vazios.
2º. Serviços garantidos: esse tipo de serviço não só pede uma largura de banda
específica, mas também um atraso de tráfego máximo.
O serviço garantido RSVP é construído no paradigma de PGPS (Packet Generalized
Processor Sharing).
Nas fórmulas de PGPS existem parâmetros que aparecem como elementos para
serem somados ao longo do caminho do fluxo, pela rede, o RSVP é usado para
calcular essas somas e propagar os resultados intermediários entre roteadores
RSVP.
O objetivo é fazer com que estes parâmetros estejam disponíveis para o receptor do
fluxo simultaneamente e com as características de tráfego do fluxo.
Na descrição do PGPS é enfatizado que os pacotes não chegariam mais tarde que o
limite de atraso PGPS calculado, mas eles também poderiam chegar mais cedo. Isso
significa que o RSVP não pode ser usado para especificar uma flutuação máxima
independentemente do atraso máximo.
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As flutuações garantidas pelo RSVP são simplesmente as diferenças entre a latência
mínima do caminho (atraso de propagação) e o atraso máximo garantido. O único
modo para solicitar flutuações muito baixas é pedir um atraso muito perto da latência
mínima do caminho e isso não é muito prático, pois a reserva de largura de banda
necessária para garantir tal atraso é extremamente grande.
A falta de controle sobre flutuações da rede não é, na realidade, muito importante
para a maioria das aplicações. As aplicações interativas necessitam de um atraso de
ida e volta pequeno e podem se adaptar as flutuações, usando buffers e protocolos
que utilizam grandes strings, porém elas precisariam alocar muita memória para os
buffers de flutuações.
Não há nenhuma diretriz clara nos documentos da IETF para uso de serviço
garantido em vez de serviço de carga controlada para a implementação de
aplicações com base no RSVP.
A diferença principal é que os parâmetros para serviço de carga controlada não
incluem um valor de atraso fim a fim determinado. Quando vários fluxos exigem um
serviço de carga controlada, alguns podem vir de aplicações TCP que precisam de
uma largura de banda média e outros podem vir de aplicações UDP em tempo real,
como videoconferência.
Um roteador compatível com RSVP, e que controla o acesso a uma conexão com
pequena largura de banda ou uma conexão congestionada, não poderá escolher
quais pacotes deverão sair primeiro, ou se um pacote necessita tomar o lugar de um
outro pacote que já está sendo transmitido, com base nos parâmetros fornecidos
pela mensagem de carga controlada RESV.
Portanto, as aplicações em tempo real deveriam preferencialmente utilizar o serviço
garantido. Infelizmente, esse serviço é mais complexo de implementar e não se
espera que esteja completamente disponível quando o modo de carga controlada
estiver implantado.
Uma aplicação em tempo real deveria tentar usar inicialmente o serviço garantido e
se voltar para o serviço de carga controlada somente se o serviço garantido estiver
indisponível ou se não for capaz de satisfazer as necessidades da aplicação.
2.3 Protocolo RTP
Sabe-se que o lado remetente de uma aplicação multimídia anexa campos de
cabeçalho às porções de áudio e vídeo antes de passá-las à camada de transporte,
esses cabeçalhos contêm números de seqüência e marcas de tempo.
Já que a maioria das aplicações de rede multimídia podem fazer uso de números de
seqüência e de marcas de tempo, é conveniente ter uma estrutura de pacote
padronizada que inclua campos para dados de áudio e vídeo, números de seqüência
e marcas de tempo, bem como outros campos potencialmente úteis.
O RTP (SCHULZRINNE, 1996a) é um padrão desse tipo, ele pode ser usado para
transportar formatos comuns como PCM e GSM para som e MPEG1 e MPEG2 para
vídeo. Ele também pode ser usado pra transportar formatos de som e de vídeos
proprietários (SCHULZRINNE, 1996b).
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2.4 Protocolo RTCP
O RFC 1889 (SCHULZRINNE, 1996a) além de especificar o protocolo RTP, também
específica o protocolo RTCP, que é um protocolo de aplicação da rede multimídia o
qual pode ser utilizado em conjunto com o protocolo RTP.
Os pacotes RTCP são transmitidos por cada participante de uma sessão RTP, para
todos os outros participantes da sessão usando IP multicast.
Para uma sessão RTP, existe comumente, apenas um endereço multicast e todos os
pacotes RTP e RTCP pertencentes à sessão utilizam o endereço multicast.
Os pacotes RTP e RTCP se distinguem entre eles pela utilização de portas TCP
distintas.
Os pacotes RTCP não encapsulam porções de áudio e vídeo, em vez disso, eles
são enviados periodicamente e contêm relatórios de remetente e/ou receptor com
dados estatísticos que podem ser úteis para aplicação. Esses dados estatísticos
contêm números de pacotes enviados, número de pacotes perdidos e variação de
atraso entre chegadas.
A especificação RTP (SCHULZRINNE, 1996a) não determina qual aplicação deve
realizar essa realimentação de informação, esta ação dependerá do desenvolvedor
da aplicação.
Os remetentes poderão usar informações de realimentação, como exemplo, a
modificação das suas taxas de transmissão. A realimentação de informações pode
ser utilizada para diagnóstico, por exemplo, receptores podem determinar se os
problemas são locais, regionais ou globais (KUROSE, 2003).
2.5 Protocolo RTSP
O protocolo RTSP é definido na RFC 2326 (SCHULZRINNE, 1998), ele é um
protocolo o qual permite que um transdutor controle a transmissão de uma corrente
de mídia.
As ações de controle incluem pausa e reinício, reposicionamento de reprodução,
avanço e retrocesso rápidos. O RTSP é chamado de “protocolo fora da banda”
(KUROSE, 2003), as mensagens RTSP são enviadas fora da banda ao passo que a
corrente de mídia, cuja estrutura de pacote não é definida pelo RTSP, é considerada
“dentro da banda”.
O RTSP utiliza a porta 544, enquanto a corrente de mídia utiliza um número
diferente de porta. A especificação do RTSP (SCHULZRINNE, 1998) permite que as
mensagens RTSP sejam enviadas sobre TCP ou UDP.
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2.6 Arquitetura DHT
O DHT é uma classe de sistemas de distribuição descentralizados, cuja estrutura é
utilizada em redes par-a-par. Esta estrutura possui a capacidade de obter e alocar
informações de uma maneira escalável, balanceada e com excelente desempenho.
O DHT funciona através do conceito de nós, estes nós possuem compartilhamentos
e apontamentos com correspondência análoga dentro da arquitetura.
O DHT parte do princípio de criar chaves particionadas apontadas entre os nós
participantes de uma rede par-a-par e pode rotear eficientemente mensagens de um
único remetente para várias outras chaves relacionadas.
O DHT é recomendado em arquiteturas onde existem grandes números de nós e
necessidades como utilização contínua destes nós em rede, segurança no envio de
informações e tolerância à falhas.
A estrutura do DHT pode ser utilizada na construção de serviços complexos, como
sistemas de distribuição de arquivos, sistemas de arquivos compartilhados em redes
par-a-par, serviços de cooperação web caching, sistemas multicast, sistemas unicast
e serviços de DNS.
2.6.1 Histórico do DHT
A pesquisa por classes de serviços descentralizados e estruturados foi motivada por
serviços em redes par-a-par, em especial o Napster, Gnutella e o Freenet, que
possuem vantagens como: distribuição de recursos e serviços através da Internet
utilizando aplicações simples e também por vantagens de utilização das
capacidades e potencialidades das redes e dos equipamentos para prover um
sistema de distribuição eficiente de arquivos.
Napster possui um servidor de indexação centralizado, no qual cada nó pode enviar
uma lista de localidades onde estão os arquivos do servidor, porém este
componente central deixa o sistema vulnerável a ataques.
Gnutella e redes similares tendem a um modelo de filas, na essência cada procura
resulta em uma mensagem broadcast para todas as máquinas que estiverem na
rede. Enquanto esse sistema evita que exista um único ponto de falha, este método
pode tornar a rede pouco eficiente se comparado com o Napster.
Freenet faz distribuição através de broadcast e utiliza uma chave heurística baseada
em roteamento no qual cada arquivo é associado com uma chave, e arquivos com
chaves idênticas tendem a agrupar essas informações em um mesmo grupo de nós.
Este tipo de associação melhora o fluxo das informações através da rede, através de
agrupamentos diminuindo a necessidade de associação em muitos pares,
entretanto, o sistema Freenet não garante que os dados serão entregues no seu
destino.
Sistemas distribuídos DHT usam uma estrutura de chaves baseadas em roteamento
ordenado obtendo a descentralização do Gnutella e do Freenet e ainda a eficiência e
garantia de resultados do Napster.

37

Os quatro primeiros protocolos baseados no DHT (CAN, Chord, Pastry e Tapestry),
foram introduzidos pelos meios acadêmicos na mesma época (2001), desde então
esta área de pesquisa demonstra-se bastante ativa. Fora das universidades e
academias, a tecnologia DHT também foi adotada como componente de arquitetura
para protocolos, exemplo do BitTorrent e do Coral Content Distribution Network
(CCDN).
2.6.2 Propriedades do DHT
O DHT é uma arquitetura que quando implementada atribui ao protocolo as
seguintes características:
- descentralização: os nós podem formar coletivamente uma forma de sistema sem a
necessidade de uma coordenação central.
- escalabilidade: o sistema funciona eficientemente mesmo com milhões de nós
agregados na rede.
- tolerância à falhas: o sistema se torna confiável mesmo com os nós continuamente
saindo e/ou entrando no sistema.
Uma técnica usada para alcançar esses objetivos leva em consideração que alguns
nós necessitam da coordenação de outros nós do sistema.
Alguns projetos de DHT procuram ser seguros contra participantes maliciosos e
permitem que os participantes permaneçam anônimos, embora esses projetos não
sejam comuns em comparação com outros sistemas, especialmente os de arquivos
distribuídos.
Finalmente, as arquiteturas DHT devem estar de acordo com as propriedades dos
tradicionais sistemas de distribuição conhecidos, como balanceamento de carga,
integridade de dados, e desempenho satisfatório, em particular assegurando que
operações como roteamento e armazenamento de dados ou recuperação sejam
realizados rapidamente.
2.6.3 Estrutura DHT
Uma estrutura DHT é construída com um espaço de chave abstrato, e cada chave
possui um tamanho de até 160 bits. De posse desse espaço de chave ele será
repartido entre nós participantes, de acordo com o esquema de partição configurado
no espaço de chave. A rede DHT conecta os nós, permitindo que encontrem o
proprietário da chave dada no espaço de chave (WIKIPEDIA, 2006b). O esquema de
partição configurado depende do protocolo utilizado.
Uma vez que os elementos que compõe o DHT (software e hardware) estão
alocados na rede, pode-se avaliar um uso típico para o armazenamento e
recuperação de informações: supõe-se que o espaço de chave tem o tamanho de
160 bits, para armazenar um arquivo com nome e dados no DHT, o SHA1 do nome
do arquivo é encontrado, produzindo um espaço de chave de 160 bits com chave k,
após este evento uma mensagem put (k, dados), algo como coloque os dados
referentes a chave k, pode ser emitida a todos os nós que participam do DHT.
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A mensagem será enviada do nó de origem aos nós através da rede até que a
mensagem alcance o único nó responsável pela chave k, conforme especificado
pelo espaço de chave particionado, onde o par (k, dados) está armazenado.
A partir deste ponto qualquer cliente da rede poderá recuperar os índices do arquivo
outra vez pelo nome de arquivo do hashing para produzir k e pedir que qualquer nó
DHT encontre os dados associados com o k através de um get (k), algo como
consiga o k da mensagem.
A mensagem será distribuída outra vez pela rede até alcançar o nó responsável pelo
k, que responderá dando “recebido” (ok) para a mensagem recebida.
Cada um destes componentes é descrito com o objetivo de capturar as idéias
principais comuns à maioria dos DHT’s; muitos projetos podem ser diferentes nos
detalhes.
2.6.4 Particionamento dos espaços de chaves
A maioria dos sistemas DHT utilizam variações de tabelas hash para relacionar
chaves aos nós. Esta técnica emprega uma função λ (k1, k2) que é definida por uma
noção abstrata da distância entre a chave k1 e a chave k2.
A cada nó é atribuído uma única chave chamada de identificador (ID). Um nó com ID
i possui todas as chaves para que i seja do ID mais próximo, medidas de acordo
com λ.
Por exemplo, o projeto do protocolo Chord (STOICA, 2001) trata as chaves com
pontos em um círculo, e a função λ (k1, k2) trafega no sentido horário em torno do
círculo entre k1 e k2. Assim, neste caso, o espaço de chave será circular, e
particionado nos segmentos contíguos, cujos pontos finais são os identificadores do
nó. Se i1 e i2 forem dois IDs adjacentes, então o nó com ID i2 possuirá todas as
chaves entre i1 e i2.
A consistência do hashing DHT baseia-se essencialmente na propriedade de
remoção ou adição de um nó, ele consegue realizar esta ação alterando somente as
chaves dos nós com IDs adjacentes, e desta forma não afeta o restante dos nós da
rede.
Isto comprova a eficiência do DHT em comparação com uma tabela hash tradicional
em que a adição ou a remoção de um registro faz com que sejam remapeados
quase todas os espaços de chaves.
Qualquer alteração nestas tabelas aumenta o tráfego dentro da rede entre os nós
participantes, então a requisição do DHT visa minimizar tal reorganização
melhorando as taxas de transferência e eficiência entre os nós.
2.6.5 Topologia da rede DHT
Cada nó mantém um conjunto de ligações com outros nós (seus vizinhos ou tabela
de roteamento). Juntos estes dão forma à rede, e são escolhidos de uma maneira
estruturada, dando forma a topologia da rede.
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Todas as topologias DHT compartilham de alguma forma da propriedade mais
essencial: para toda a chave k, o nó possui k ou tem uma ligação a um nó que seja
mais perto de k nos termos da distância do espaço de chave já definido pela função
λ (k1, k2). É então fácil distribuir uma mensagem ao proprietário de toda a chave k
usando o seguinte algoritmo greedy em cada etapa: envie a mensagem ao vizinho
cujo ID é o mais próximo a k. Quando não houver nenhum vizinho, deverá seguir até
chegar ao nó mais próximo, que é proprietário de k. Este estilo de roteamento é
chamado de roteamento baseado na chave.
Um algoritmo greedy é um algoritmo que consegue resolver problemas metaheurísticos, que consegue fazer a melhor escolha local em cada estágio com a
esperança de encontrar a solução ótima (WIKIPEDIA, 2006c).
Além da exatidão que o roteamento deve proporcionar, as chaves na topologia
devem garantir que o número máximo dos saltos em toda a rota (comprimento da
rota) seja baixo, de forma que as requisições terminem rapidamente e o número
máximo dos vizinhos de cada nó (grau máximo do nó) seja baixo, e também as
despesas gerais da manutenção não podem ser excessivas.
Naturalmente, ter rotas mais curtas requer um grau máximo mais elevado. Algumas
escolhas comuns para o grau e o comprimento máximos da rota são dadas a seguir,
onde N é o número dos nós no DHT:
Grau O(1), comprimento da rota O(log N)
Grau O(log N), comprimento da rota O(log N / loglog N)
Grau O(log N), comprimento da rota O(log N)
Grau O(N 1/2), comprimento da rota O(1)
A terceira escolha [Grau O(log N), comprimento da rota O(log N)] é a mais comum,
mesmo que não seja a que ofereça a máxima otimização do sistema na relação de
comprimento (grau/rota), isto se deve ao fato de tais topologias possuírem maior
flexibilidade na escolha dos vizinhos.
O comprimento máximo da rota DHT pode ser relacionado próximo ao comprimento
do diâmetro da rede, este comprimento é o número máximo de saltos no trajeto mais
curto entre nós.
Observa-se que o comprimento da rota de uma rede DHT é no mínimo o seu
diâmetro, assim o DHT é limitado pela relação grau/diâmetro, conforme teoria de
gráfico (WIKIPEDIA, 2006b). O comprimento da rota poderá ser maior do que o
diâmetro desde que o roteamento baseado no algoritmo greedy não encontre
trajetos menores.
2.6.6 Protocolos em DHT
É importante saber que a tecnologia DHT está consolidada, com vários protocolos e
aplicações comerciais implementadas sobre esta tecnologia, alguns exemplos de
protocolos e aplicações são vistos a seguir.
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2.6.6.1 Bamboo
Uma Tabela de Dispersão Distribuída (TDD) permite o gerenciamento distribuído de
chaves em uma rede par-a-par. O Bamboo é uma TDD baseada no sistema Pastry
(RATNASAMY, 2001). A cada nó do Bamboo é atribuído um identificador numérico
que consiste no resultado de uma função de dispersão aplicada ao par “endereço IP
e nó” onde o nó recebe os pacotes de dados.
Uma das características do Bamboo é o fato dele ter mecanismos que lhe permite
comportar-se bem em níveis altos de entrada e saída de nós na rede. O uso da rede
na troca de mensagens de controle, que servem para manter a informação correta
na tabela de encaminhamento e que cresce de forma logarítmica.
Pode-se usar esta TDD de duas formas distintas. Uma delas consiste em usar uma
interface de get e put equivalente às tabelas de dispersão convencionais. Para uma
aplicação construída sobre o Bamboo que usa esta interface, os valores são
guardados num dos encaminhadores da rede entre-pares de uma forma opaca para
as aplicações da TDD. Outra forma consiste em usar a seguinte interface:
RouteInit Indica ao Bamboo para iniciar o encaminhamento de uma mensagem com
uma determinada chave;
RouteUpcall O Bamboo indica à aplicação que uma mensagem está a passar por
aquele nó, mas que não é o nó de destino;
RouteContinue A aplicação indica ao Bamboo para que continue o encaminhamento
da mensagem (CARVALHO, 2007).
2.6.6.2 CAN (Content Addressable Network)
Nestas redes, o encaminhamento não é realizado pela localização do destino, mas
sim pelo conteúdo da mensagem. Para tanto, propõe-se a utilização de esquemas
baseados em tabelas hash para realizar o mapeamento de chaves, que representam
o conteúdo, com os seus valores, os quais contêm a localização precisa do conteúdo
(GE, 2003).
Isto é realizado dividindo-se as tabelas, e consequentemente a responsabilidade por
armazenar os valores dessas tabelas entre os participantes da rede.
Tabelas hash (ou tabelas de espalhamento, ou de dispersão) são tabelas que
utilizam uma função hash (ou função de espalhamento, ou de dispersão) para fazer
o mapeamento de diversas chaves em seus valores os quais são guardados como
pares em um vetor. O valor da chave é utilizado como entrada da função hash que
provê um inteiro como resultado. Este inteiro é utilizado como índice no vetor para se
encontrar o valor correspondente da chave em questão.
A proposta do CAN é utilizar um esquema muito parecido com uma tabela de
espalhamento. As operações básicas são inserções, buscas e apagamentos de um
par (chave, conteúdo).
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A rede é composta de muitos nós, onde cada um é responsável por armazenar um
pedaço da tabela de dispersão inteira e também informações sobre os nós “vizinhos”
na tabela. Pedidos de operações de inserção, busca e deleção são roteadas pelos
pares intermediários para o nó que é responsável pelo pedaço da tabela que contêm
aquela chave. O sistema é completamente distribuído, porque não exige nenhuma
forma de controle ou configuração centralizados, escalável, pois a informação de
controle armazenada por cada nó é independente do número de nós no sistema, e
tolerante a falhas, onde os nós podem encaminhar evitando falhas na rede. Não é
exigida nenhuma forma de hierarquia rígida e todo o sistema pode ser implementado
na camada aplicação.
2.6.6.3 Sistema DKS (DKS System - Distributed K-ary System)
DKS é uma rede par-a-par desenvolvida pelo Instituto Real de Tecnologia (KTH –
Royal Institute of Technology) e pelo Instituto de Ciências Computacionais Sueco
(Swedish Institute of Computer Science – SICS) para o projeto PEPITO (Peer-toPeer: Implementation and TheOry). Foi totalmente desenvolvido em Java. Suporta
tráfegos na Internet Multicast, Broadcast, roteamentos baseados em nome e utiliza o
DHT como método de transporte (DKS, 2007).
2.6.6.4 Kademlia
Kademlia utiliza o DHT. Desenvolvida por Petar Maymounkov e David Mazièresé,
usa o conceito de rede altamente descentralizada baseada em "nós" de rede. Os
próprios usuários constituem a estrutura da rede dispensando servidores. Várias
redes utilizam o conceito Kademlia.
Kademlia especifica uma estrutura de rede par-a-par, organizando a comunicação
entre os nós e gerenciando o intercâmbio de informação entre os computadores. Os
nós da rede Kademlia comunicam-se com protocolo UDP. Os nós dessa rede
armazenam dados através de tabelas implementando o DHT.
Quando o Kademlia trabalha sobre uma rede LAN ou WAN existentes (por exemplo,
a Internet), uma rede virtual ou uma rede sobreposta é criada e cada nó passa a ser
identificado por um nome (nó ID – ID node, IDentification Node). Esses números de
identificação dos nós além de localizadores servirão ao algoritmo do Kademlia para
os cálculos de localização.
O algoritmo do Kademlia baseia-se no cálculo da distância entre dois nós. Essa
distância é calculada através de uma porta “ou exclusivo” entre dois nós
identificados, fazendo cálculo de integração entre esses dois números
identificadores.
Muitas redes públicas utilizam o Kademlia como ferramenta de transporte DHT para
redes par-a-par. Pode-se destacar entre elas o BitTorrent e a rede Overnet
(WIKIPEDIA, 2007i).
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2.6.6.5 Leopard: Locality
Leopard é um sistema de busca que utiliza o DHT em sua concepção. Foi
desenvolvido por Yinzhe Yu, Sanghwan Lee e Zhi Li Zhang e publicado pela primeira
vez na revista Networking, em 2005. Isso ocorreu através da descoberta de que o
DHT possui boas propriedades para localização.
O funcionamento do Leopard ocorre da seguinte forma, o sistema fixa cada nó da
rede com uma coordenada, utilizando sistemas de coordenadas como o Vivaldi,
então as coordenadas são fechadas através de tabelas e se agrupam
geograficamente. Após a rede de coordenadas são divididas em quartos, e cada
quarto em outros quartos, assim sucessivamente.
A ferramenta de procura para achar um par geográfico é conseguida através de uma
“resposta” a uma “pergunta”, onde o sistema carrega uma tabela DHT com a
pergunta mais o nome do menor quarto do sistema de coordenadas. O sistema pode
abranger outras áreas de procura e funciona como um endereçamento entre as
tabelas DHT (WIKIPEDIA, 2007j).
2.6.6.6 MACE
MACE é um redesenho de uma metodologia conhecida como MACEDON
(Methodology for Automatically Creating, Evaluating, and Designing Overlay
Networks), para sistemas distribuídos.
A meta do MACE é simplificar a pesquisa, desenvolvimento e formação de sistemas
distribuídos, para tanto tem como objetivos utilizar componentes como APIs
modulares e componentização de partes de sistemas distribuídos, uso específico da
linguagem C++ para escrever esses sistemas e regenerar os mesmo bem como
máquina de software com funções e funcionamento comuns a esses sistemas.
O MACE inclui implementações do Bamboo, Chord e Pastry para o funcionamento
em redes de sistemas distribuídos (MACE, 2007).
2.6.6.7 Tapestry
Tapestry é um DHT que providencia a localização de um objeto descentralizado,
roteando e operando através de uma infra-estrutura de multicasting para a
distribuição de aplicações. É composto por uma rede de distribuição par-a-par
oferecendo eficiência, escalabilidade, auto-reparação, roteamento através de
localização lógica para os recursos e aplicações próximas (WIKIPEDIA, 2007p).
2.6.6.8 P-Grid
P-Grid é um sistema par-a-par com estrutura auto-organizada, que pode acomodar
arbitrariamente chaves distribuídas, portanto suporta a edição das chaves
ordenando o range de pesquisa, ainda provendo armazenamento de carga
balanceada e procura eficiente utilizando roteamento randômico (WIKIPEDIA,
2007n).

43

2.6.6.9 Pastry
Pastry é um algoritmo para encaminhamento de mensagens e localização de objetos
em grandes redes, semelhante ao projeto Chord, cujos nós estejam conectados
através da Internet.
Ele pode ser utilizado em vários tipos de aplicações par-a-par, incluindo
armazenagem e compartilhamento de dados e comunicação em grupo.
Cada nó na rede Pastry possui um identificador único (nodeID), dado um envio de
uma mensagem e uma chave, o nó receptor encaminha para um nó cujo nodeID
seja mais próximo do valor da chave (WIKIPEDIA, 2007m).
2.6.6.10 Chord
Projeto de rede par-a-par, desenvolvido dentro do MIT (STOICA, 2001), escolhido
neste trabalho para ser o protocolo operacional da rede par-a-par, por ser de
distribuição livre e utilizado amplamente nas academias e universidades para
pesquisas. Neste estudo estão relatados procedimentos de implementação e uso
deste protocolo.
2.6.7 Aplicações que empregam DHT
2.6.7.1 BitTorrent
BitTorrent é um protocolo de distribuição de arquivos par-a-par. Este protocolo foi
desenvolvido e desenhado pelo programador Bram Coher e é agora mantido pela
BitTorrent, Inc.. Tem sido alvo de empresas que lutam por direitos autorais, uma vez
que através do BitTorrent introduziu-se o conceito "partilhe o que já descarregou"
maximizando muito o desempenho e possibilitando downloads rápidos e imediatos.
O BitTorrent opcionalmente utiliza o DHT como um distribuidor de registros
promovendo o encontro entre máquinas clientes que necessitam receber um arquivo
em particular.
No BitTorrent os arquivos são quebrados em pedaços de geralmente 256Kb. Ao
contrário de outras redes, os usuários do BitTorrent partilham pedaços em ordem
aleatória, que podem ser reconstituídos mais tarde para formar o arquivo final.
O sistema de partilhamento otimiza ao máximo o desempenho geral de rede, uma
vez que não existem filas de espera e todos partilham pedaços entre si não
sobrecarregando um servidor central, como acontece com sites de downloads por
exemplo. Assim, quanto mais usuários entram para descarregar um determinado
arquivo, mais largura de banda se torna disponível (WIKIPEDIA, 2007a).
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2.6.7.2 Warez P2P
Warez P2P é um cliente par-a-par desenvolvido em janeiro de 2004 pelo
programador Alberto Trevisan, o qual utilizando os conceitos do DHT pretendia criar
uma rede par-a-par proprietária. Atualmente usa a rede Ares Galaxy para oferecer
um serviço similar ao deles.
O projeto original planejava a criação de uma rede par-a-par própria, conforme era
desenvolvido a rede Warez P2P observou-se quanto era difícil a criação de uma
nova rede e que esta fosse estável, é por isso que desde a versão 1.6 da Warez
P2P começou-se a utilizar a rede da Ares Galaxy. A rede Warez P2P está na versão
2.93d conservando a característica de usar um outro provedor, e é mantida
independente por outra companhia e não pelo Alberto Trevisan.
Definitivamente o Warez P2P é um cliente com uma apresentação melhora e com
mais funções que as versões regulares e inferiores da rede Ares Galaxy. Dispõe de
uma versão gratuita e de uma versão PRÓ com suporte 24 horas. Entre as
melhorias em relação ao cliente padrão da Ares Galaxy, estão gravação direta de
Compact Disc conforme a velocidade da conexão, baixas de arquivos e buscas,
inclui um sistema VoIP gratuito e é compatível com distribuição de arquivos através
de torrent (WIKIPEDIA, 2007r).

2.6.7.3 The Circle
The Circle é um sistema de distribuição de arquivos par-a-par desenvolvido
principalmente na linguagem Python e sua base de construção é o protocolo Chord
DHT.
Foi criado para suportar sistemas de arquivos compartilhados, mensagens
instantâneas concatenadas com agendas de usuários, e salas de conversa pela
Internet (chat), através de envio de mensagens para um canal.
The Circle também possui os seguintes serviços:
- envio e recebimento de mensagens para usuários que não estão conectados online;
- um proxy para o pacotes de ferramentas avançadas Debian;
- mecanismos probabilísticos para compartilhamento das chaves comuns entre os
nós. Este tipo de mecanismo não está presente nas implementações DHT.
É um serviço compatível com os sistemas operacionais Linux, BSD, Windows e Mac
OS X (WIKIPEDIA, 2007q).
2.6.7.4 Codeen
Codeen é um sistema de servidor proxy criado pela empresa Princeton e
desenvolvido para uso geral dentro da organização PlanetLab.
A operação do Codden se processa da seguinte forma:
1. Os usuários apontam seus arquivos, que serão disponibilizados na Internet,
através de um proxy próximo que esteja participando da rede e preferencialmente
tenha banda de dados suficientes para as transações.
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2. As requisições para esse proxy então podem ser solicitadas pelos membros do
sistema que queiram carregar os arquivos e que tenham emitido certificados
recentes que garantam sua funcionalidade na rede. Então os arquivos requeridos
são enviados ao proxy e dali ao cliente solicitante (WIKIPEDIA, 2007b).
2.6.7.5 Cspace
Cspace é um programa de mensagens instantâneas orientado a uma comunicação
segura entre os usuários utilizando uma rede par-a-par baseada em DHT.
Emprega um conjunto de chaves públicas que funcionam como identificadores
únicos dos usuários. Os contatos se juntam mediante esta chave, e sem esta chave
é impossível a conexão. Cada usuário dispõe de uma chave do sistema criptográfico
RSA de 2048 bits.
Para se estabelecer a conexão emprega um protocolo de segurança na camada de
transporte (TLS – Transport Layer Security), evitando que qualquer pessoa possa se
intrometer no conteúdo das conversações alheias.
Os serviços que permitem executar o Cspace são comuns a qualquer programa de
envio de mensagem: conferências e chats por texto, transferências de arquivos,
administração remota de equipamentos.
O programa também permite estabelecer permissões para os usuários, por exemplo,
só é possível habilitar um determinado usuário para administrar remotamente um
equipamento (WIKIPEDIA, 2007d).
2.6.7.6 CCDN
A Rede de Distribuição de Conteúdo Coral (CCDN - Coral Content Distribuition
Network), também chamado de Coral Cachê ou simplesmente Coral, é uma rede
par-a-par grátis de distribuição de conteúdo projetada para espelhar conteúdo web.
A rede Coral utiliza banda de dados de usuários voluntários para evitar o efeito
slashdot, esse efeito é o fenômeno que ocorre quanto um grande provedor da
Internet se conecta com um pequeno provedor causando lentidões ou queda de
conexão do pequeno provedor, devido grandes utilizações do grande provedor
(WIKIPEDIA, 2007o). Utilizando banda disponível de usuários, o Coral reduz a carga
dos provedores de conteúdo em geral. Essa influência nas bandas dos nós
participantes da rede Coral é semelhante a distribuição de web proxy.
Os usuários que acessam o sistema são consultados por membros relativamente
próximos do sistema, que encontra então o arquivo no coral DHT e envíam-no ao
usuário.
O projeto iniciou-se em uma fase beta para testes em março 2004. Durante esta
fase, a rede do nó do Coral foi hospedada no PlanetLab, que é uma rede distribuída
da pesquisa com aproximadamente 400 usuários. Dos 400 usuários originais,
aproximadamente 275 estão funcionando atualmente na rede Coral. O código de
fonte está livremente disponível sob os termos do GNU GPL (WIKIPEDIA, 2007c).
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2.6.7.7 Dijjer
Misto de programa e serviço, o Dijjer é um sistema para ajudar sites que querem
distribuir arquivos para muitas pessoas sem gastar muita banda. Para disponibilizar
um download na rede do Dijjer, basta substituir a URL adicionando antes dela um
endereço especial do programa. Por exemplo, um download com URL:
http://www.provedor.com.br/arquivo.zip, irá aparecer com a seguinte URL:
http://www.dijjer.org/get/http://www.provedor.com.br/arquivo.zip.
Quando um arquivo popular começa receber muitos downloads, a conexão fica
instável devido a demanda e acaba prejudicando os acessos e o provedor do
arquivo, porém com uma rede Dijjer par-a-par, é possível gerencial essas baixas de
arquivos dos usuários, facilitando todos os downloads sem prejudicar a banda.
Diferente das redes par-a-par, como o BitTorrent, ao publicar um link para baixa não
é necessário um arquivo com as fontes, é necessário apenas o link para download
pelo próprio Dijjer no site provedor.
O cliente do Dijjer recebe apenas dados dos pares e da fonte URL, entregando
essas requisições para a aplicação que realizou os, normalmente o web browser.
Sua implementação é totalmente em Java e está liberada sob o GPL (General Public
Licence). É atualmente uma versão beta (WIKIPEDIA, 2007e).
2.6.7.8 eMule
Em computação, eMule é um aplicativo de compartilhamento de arquivos através de
redes par-a-par que trabalha com as redes eDonkey2000 e Kad oferecendo mais
funções do que o cliente eDonkey padrão. O eMule é um software livre lançado sob
a GNU General Public License. Possui também versões para Microsoft Windows.
Os diferenciais do eMule são a troca de links entre os clientes, rápida recuperação
de downloads corrompidos e o uso de um sistema de créditos para premiar os
usuários que fazem mais uploads, além disso, o eMule transmite os dados de forma
compactada para poupar largura de banda.
Outra característica do eMule é a habilidade de aceitar links "ed2k" (ed2k://) de um
navegador e começar a baixar o(s) arquivo(s) a que o link se refere. Esses links
garantem que o arquivo sendo baixado é de fato o que ele diz ser e que não contêm
vírus ou spywares. Recentemente, muitos dos sites que provêem esses links tem
sido fechados pelas autoridades devido à questionável legalidade dos links providos.
Versões duplicadas do mesmo arquivo são identificadas através do uso do algoritmo
SHA1 que calcula todos os bytes do arquivo e compara com o resultado do cálculo
do arquivo original, se os dois resultados forem iguais, o arquivo está perfeito.
Nas versões mais recentes (v0.47c e posteriores), o eMule tem suas próprias
implementações da rede, a Kademlia, que não utiliza servidores centrais, ao
contrário da rede eDonkey2000. No Kademlia (WIKIPEDIA, 2007i) cada usuário é
um "nó" na rede, como tal, esta política (semelhante a Internet) é bastante eficiente,
pois a falha de um nó não implica a falha de toda a rede. Foram também
adicionadas às novas versões uma busca Unicode, a qual permite achar arquivos
em várias línguas, como também a habilidade de verificar a busca nos servidores,
que possuem fontes completas de arquivos e podem por conseqüência serem
baixados em sua totalidade, habilidade essa não suportada no Kademlia.
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Grande parte dos usuários de eMule baixam arquivos maiores que 100MB (cds de
áudio completos ou filmes) e isso cria imensas filas de espera de até 5000 usuários,
tais filas tornam o eMule muito difícil de ser usado para a troca de pequenos
arquivos (como músicas em MP3) e grandes arquivos (como cds completos ou
filmes) do mesmo usuário.
A característica mais importante do eMule é que ele força o usuário a compartilhar
arquivos, por dois métodos:
Arquivos compartilhados com mais de 10 MB são divididos e baixados em partes,
então, quando alguém baixa um arquivo, compartilha as partes que já baixou antes
mesmo de completar o download. O usuário que está recebendo é, dessa forma,
obrigado a compartilhar até que o download termine.
Se um usuário escolhe limitar a sua taxa de upload, o eMule automaticamente
diminui a sua taxa de download, evitando os tão famosos leechers.
Apesar de existirem muitas modificações do eMule, é muito difícil encontrar uma que
não imponha a segunda característica, o qual é parte oficial da política do eMule.
Devido ao eMule ser um programa de fonte aberta muito popular, liderando
consistentemente como um dos programas mais baixados da Internet, centenas de
mods dele (modificações do eMule original) tem surgido.
As versões para Linux do eMule, xMule e aMule, são baseadas em seu código
aberto e muito parecidas com a versão para windows (WIKIPEDIA, 2007f).
2.6.7.9 JXTA
O JXTA (Juxtapose) é uma especificação independente de linguagem e plataforma
para comunicação entre dispositivos sem considerar sua localização física e
tecnologia de rede no qual se encontram instalados. É uma plataforma livre, criada
pela Sun Microsystems, em 2001.
Diversas plataformas para prover comunicação par-a-par foram desenvolvidas, cada
uma com seu próprio foco, entre as quais podem ser citadas Pastry (WIKIPEDIA,
2007m) e XNap (WIKIPEDIA, 2007s). De qualquer forma, JXTA é considerada a
plataforma par-a-par mais consolidada atualmente.
A plataforma JXTA foi especificada na forma de uma arquitetura microkernel, ou
seja, mesmo os serviços mais básicos estão implementados como módulos,
restando para o kernel propriamente dito poucas funções, de comunicação entre os
próprios módulos. Portanto, serviços básicos como a descoberta de pares ou de
recursos na rede, comunicação entre dois ou mais pares, entre outros, são todos
providos por módulos específicos (WIKIPEDIA, 2007h).
2.6.7.10 I2P
I2P é a sigla para Invisible Internet Project, que significa Projeto Invisível de Internet;
trata-se de um software que oferece uma cobertura de abstração para comunicações
entre computadores, permitindo assim a criação de ferramentas e aplicações de
rede com anonimato.
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A rede I2P está baseada no conceito de túneis entrantes e saintes, no qual oferece
uma grande facilidade de adaptação de programas pré-existentes na rede I2P. Cada
túnel está composto por uma sequência de nós pares, os quais transportam a
informação em um sentido unidirecional (WIKIPEDIA, 2007g).
2.6.7.11 NEOnet
NEOnet é uma rede de computadores par-a-par baseada em DHT, criada pelos
membros da empresa Morpheus StreamCast Networks.
NEONet é uma logomarca da NeoNet Group LTD. A companhia é especializada em
desenvolvimento de aplicações para a Internet (web sites dinâmicos de larga escala)
(WIKIPEDIA, 2007k).
2.6.7.12 Overnet
É uma rede de computadores par-a-par descentralizada, normalmente utilizada para
compartilhar grandes arquivos. A Overnet é implementada com algoritmos Kademlia.
Foi criada por Jed McCaleb, que também criou o eDonkey2000 (WIKIPEDIA, 2007l).
2.7 Considerações sobre protocolos e aplicações
Conforme observado, aplicações baseadas em protocolos par-a-par começam a se
tornar corriqueiras nas redes de computadores, isso indica a possibilidade de
também tornar corriqueira transações de tráfego em tempo real utilizando esses
modelos de rede, os exemplos de aplicações apresentadas, como a aplicação The
Circle, onde pode-se visualizar mensagens instantâneas dentro da rede ou a intensa
utilização da rede PlanetLab para o desenvolvimento dessas e outras aplicações de
interesse para as redes de computadores.
Nota-se que para a realização de tráfego multimídia, de voz e de tempo real existem
alguns protocolos aplicáveis como o MGCP, MEGACO/H.248 e o SIP, os quais
devem trabalhar em conjunto com outros protocolos como RTP, RTCP, RTSP e
RSVP para garantirem a entrega da informação, e ainda para esses tráfegos existe a
pilha de protocolos H.323
Em comparação entre a pilha de protocolos H.323 e o SIP, observa-se que o H.323
é um protocolo mais antigo baseado em codecs oriundos da rede telefônica,
enquanto o SIP é um protocolo especialista para tráfego de voz para a rede de
dados IP, já os protocolos MEGACO e MGCP foram desenvolvidos principalmente
para o tráfego multimídia.
Neste trabalho opta-se pelo uso da tecnologia DHT utilizando o protocolo Chord para
prover as tabelas da rede par-a-par, e o protocolo SIP para transacionar as
comunicações de voz em tempo real para comparação com a tradicional rede cliente
servidor a qual o protocolo SIP foi desenhado e se adapta muito bem, devido as
facilidades de uso dos mesmos.
A utilização de outros protocolos como o MEGACO, H.323, MGCP exigem licenças
de uso e hardwares especialistas.
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O DHT ou Tabela de Dispersão Distribuída permite o gerenciamento distribuído de
chaves em uma rede par-a-par, pois trata-se de um sistema com arquitetura
estruturada, o qual é fundamental para os controles que devem ser obtidos para
uma comunicação em tempo real, e no caso os testes deste trabalho sobre o SIP.
A utilização do protocolo SIP como ferramenta de trabalho para tráfegos de rede que
exigem sinalização e confiabilidade de entrega em tempo real, atualmente é a mais
adequada, a maioria dos fabricantes de equipamentos que possuem produtos para
VoIP e aplicações multimídia já estão implementando este protocolo em seus
componentes.
O Chord como protocolo provedor do roteamento DHT é o mais acadêmico e
simples de ser implementado, pois possui três versões: anônima, profissional e para
desenvolvedores, todas certificadas pelo MIT e testadas em aplicações como Mace
e redes como o The Circle, também é um protocolo aberto, não sendo necessárias
aquisições de licenças.
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3. Introdução a conexões par-a-par utilizando protocolo SIP
A telefonia na Internet baseia-se em arquiteturas cliente-servidor quando se utiliza
do Protocolo de Inicialização de Sessão (SIP) (HANDLEY, 1999), (SCHULZRINNE,
1999), (SCHULZRINNE, 2002a) ou a recomendação ITU-T H.323 (TOGA, 1999),
normalmente é utilizado um servidor de registro no domínio da rede. Os telefones IP
dos usuários de uma rede de telefonia IP, que podem ser baseados em softwares ou
softwares com hardwares agregados, são registrados em um servidor de domínio,
onde outros usuários podem também alcançar esses telefones e serviços. Nesses
sistemas baseados em servidores pode-se afirmar que existe escalabilidade e
confiança e este fato deve-se aos tradicionais métodos de redundância e proteção a
falhas que essas redes podem agregar, como proporcionar DNS, disponibilização de
endereço IP, disponibilização de endereço MAC (Media Access Control) ou outras
aplicações nas camadas de rede e transporte (SINGH, 2004) e (BRYHNI, 2000).

Figura 15: Topologia cliente servidor versus topologia par-a-par em sistemas
distribuídos
A figura 15 ilustra as topologias de redes baseadas em plataformas cliente servidor e
redes com o modelo de par-a-par.
As maiores partes dos custos envolvidos destas plataformas cliente servidor estão
nas manutenções e configurações, e normalmente esses sistemas possuem um
administrador dedicado. Essas manutenções e configurações em pequenas redes
são relativamente rápidas de serem executadas, como exemplo, configuração de
conferências e comunicações emergenciais, porém apesar de serem rápidas essas
configurações não são simples.
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Em contra partida, sistemas baseados em redes par-a-par (peer-to-peer) a
escalabilidade e a relação de confiança estão embutidas (MILOJICIC, 2002), porque
não existe um único ponto de falha que pode danificar toda a rede, diferente de uma
rede cliente-servidor, onde a falha do servidor é fatal para a toda rede. Nas redes
fim-a-fim todos os usuários são pontas fim e a comunicação é realizada de modo
distribuído, não centralizado, a relação de confiança nestas redes fim-a-fim é
baseada em alcançar a ponta desejada (não alcançar a ponta desejada tornaria a
relação não confiável), devido à falha de componentes na rede final e não nos
componentes de toda a rede.
Neste caso a utilização de uma rede par-a-par pura que não possua nenhum
controle centralizado é o mais indicado, baseado-se em uma arquitetura par-a-par
para Telefonia IP e utilizando-se do protocolo SIP. Porém, existindo uma rede
baseada em SIP ou H.323, deve-se ter um local centralizador onde haja a consulta.
É importante salientar que redes fim-a-fim (end-to-end) para transporte de dados não
são redes par-a-par (peer-to-peer).
Podem ser verificadas as diferenças entre sistemas Rendezvous, que são
mecanismos de sincronização para operação de sistemas (WIKIPEDIA, 2005), como
utilizados na telefonia via Internet e os tradicionais sistemas de arquivos distribuídos
no contexto par-a-par.
Também podem ser analisadas alternativas de desenhos de rede e detalhado um
projeto para uma rede par-a-par baseada em SIP utilizando Chord (STOICA, 2001),
como a base para o DHT (Distributed Hash Table). A pesquisa neste trabalho é uma
plataforma híbrida capaz de trabalhar com a telefonia SIP tradicional como também
pode ser um sistema de rede par-a-par SIP se não houver na rede um servidor SIP.
Analisando-se o SIP observa-se que ele pode ser implementado com várias funções
DHT em redes par-a-par SIP, por exemplo: descobrir o par, registro de usuário,
detecção de falha em nó de conexão, localização de usuário e fazer chamada
através do DNS (SCHULZRINNE, 2002a) com par-a-par para alcançar o próximo
salto no SIP. O trabalho inicial será concentrado na aplicação dos conceitos par-apar em sistemas baseados em redes SIP, ou seja, uma aplicação cliente servidor
empregada em um sistema par-a-par.
Sistemas de arquivos distribuídos como Kazaa (KAZAA, 2006) e Gnutella
(GNUTELLA, 2006) são populares porque conseguem prover música e vídeos sem
custos e porque não requerem manutenção do conteúdo do servidor, eles detectam
automaticamente as configurações de NAT e firewall sem nenhuma intervenção do
usuário. De forma similar, uma arquitetura par-a-par SIP tem como vantagens
adicionais a existência de uma arquitetura de telefonia na Internet com as seguintes
características:
- não há manutenção nem configuração, nos sistemas, normalmente são requeridas
algumas instalações em servidores, incluindo NAT e configurações de firewall. O
estudo proposto utiliza as metas do IETF Zeroconf (IETF, 2005).
- interoperabilidade, ao contrário de outras redes par-a-par como o Skype (SKYPE,
2005), que utilizam protocolo proprietário de comunicação, a arquitetura proposta
utiliza mensagens abertas SIP para comunicação com outros pares, ou seja, a rede
estará apta a se comunicar sempre que houver estrutura de telefonia IP com
conexão entre o SIP e a rede pública de telefônica através de gateway.
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É através destas vantagens como menor custo do incremento, que compensam o
atraso para alcançar os recursos da rede necessários para as conexões par-a-par,
ameaças a segurança e relação de confiança.
Se não houver cuidado na análise, o custo de uma rede par-a-par pode ser maior
que uma rede com arquitetura cliente servidor. Por exemplo, no Chord (STOICA,
2001) o atraso é função do tempo para se alcançar o outro par (log N), onde N é o
número de nós dos pares do sistema, ou seja, quanto mais longe o par a ser
alcançado, maior o custo da rede par-a-par.
Uma arquitetura de rede par-a-par faz o sistema ir de encontro a uma melhor
segurança na comunicação, para esse entendimento é necessário saber como a
rede garante a privacidade para ter o conhecimento dos pares que se conectarão na
rede.
Outro ponto de interesse é a confidencialidade da informação sabendo-se que o par
de conexão tem o conhecimento da informação de conexão do outro par. E como
último enfoque tem-se os ataques DoS, onde milhares de conexões são realizadas
nos requerimentos dos roteamentos de chamadas que são recebidas, e que poderão
não ser legítimas. Um desafio é o fluxo de trabalho (framework) de confiança sem
haver elementos centralizadores.
Em adição a todos esses fatos pode-se também perder serviços tradicionais da
telefonia IP, por exemplo, alguns programas de roteamento de chamadas utilizados
no SIP-CGI podem não funcionar nas redes par-a-par SIP. Não é objetivo deste
estudo de caso aplicar qualquer script para rodar de forma maliciosa nas máquinas
da rede par-a-par, este evento facilitaria o problema exposto e alteraria o resultado
final, conforme o objetivo do estudo, que é a comparação entre redes par a par e
cliente servidor utilizando SIP.
Finalmente, a confiança no sistema de telefonia IP é muito importante. As pessoas
não terão motivação para utilizar este sistema se a probabilidade de sucesso de uma
chamada não for semelhante a uma rede de telefonia tradicional ou a que elas
estejam acostumadas a utilizar. A comutação da rede telefônica tradicional é
desenhada para estar 99,999% do tempo disponível, e com sucesso de chamada
baseado em 99%, ou seja, uma em cada 100 ligações poderá ser perdida
(SIEMENS, 1975).
Além das configurações básicas para fazer uma chamada e fazer o registro, pode-se
ter a implantação de serviços avançados na rede par-a-par, como notificação de
chamadas perdidas e multiconferência. A maior parte dos sistemas existentes são
estudados e analisados para distribuição de arquivos para aplicações. Sistemas
Rendezvous (WIKIPEDIA, 2005), assim como sistemas multiconferência precisam
ser analisados a parte e com diferentes análises.
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3.1 Pesquisas sobre redes par-a-par
Estudos estão sendo realizados para analisar e entender redes par-a-par
(MILOJICIC, 2002) e (GE, 2003).
Nestes estudos é observado o comportamento da tecnologia e como está
caminhando o desenvolvimento de arquiteturas baseadas em redes par-a-par como
alternativa de solução as redes cliente servidor atuais.
3.2 Conceitos de redes par-a-par estruturadas e não estruturadas
As redes par-a-par podem ser classificadas dentro de sistemas não estruturados,
como o Kazaa e como o Gnutella, sem estrutura do conhecimento de como os nós
carregam os arquivos e, estruturadas, como os sistemas que se utilizam de DHT.
Os sistemas não estruturados têm concentrado esforços em problemas práticos
como o NAT e o firewall transversal, mas a procura destes sistemas é normalmente
por melhoria de desempenho procurando achar e enviar requisições a todos os
pares vizinhos, quando é necessária a comunicação.
As redes par-a-par estruturadas, como o Chord (STOICA, 2001) e o Pastry
(RATNASAMY, 2001), possuem Conteúdo de Rede Endereçável ou CAN (Content
Addressable Network) (GE, 2003). Estão focadas em otimizar as redes par-a-par
como melhorar os problemas com a latência e os custos de manutenção, em vez de
usar de modo ineficiente a procura dos pares vizinhos. Os sistemas par-a-par
estruturados não exploram bem os problemas de NAT e o firewall transversal.
O Chord possui uma arquitetura baseada em anel onde cada nó carrega o máximo
de entradas de log N, esta tabela gerada aponta para outros pares. A procura é
realizada em log N vezes.
A pesquisa sobre o DHT é complementar na rede, desde que a arquitetura possa ser
usada para novas implementações, inovações e otimizações sobre o DHT básico.
3.3 Sistema Skype como exemplo de rede par-a-par
Skype (SKYPE, 2005) é um sistema grátis com aplicação par-a-par baseada na
arquitetura Kazaa (KAZAA, 2006) que permite fazer chamadas telefônicas sobre a
Internet através de outro usuário Skype, porém o Skype possui os seguintes
problemas:
- possui protocolo proprietário, diferente dos padrões abertos, como é o caso do SIP;
- provê um serviço individual que faz chamadas ou envia mensagens instantâneas e
não uma arquitetura para novos serviços;
- possui elementos centralizados para fazer autenticação de login, se estes
elementos falharem, é provável que a rede não funcione;
A arquitetura do Skype não é diferente de uma clássica arquitetura de SIP para
telefonia, exceto que o Servidor de Autenticação Global (Global Index Server) atribui
um super-nó para novos nós agregados.
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O super-nó, semelhante ao SIP registrar, possue Proxy e servidor, ele mantém
presente continuamente a informação para esse nó, e localiza outros usuários para
comunicação com outros super-nós. Um nó que sozinho tem capacidade própria de
processamento e alta disponibilidade pode tornar-se um super-nó. Talvez a procura
pelos serviços dentro do Skype esteja baseada em alguma variação de tráfego de
transbordo, como provê o Kazaa, em vez de utilizar algo mais eficiente como o DHT.
A principal vantagem do Skype é a sua implementação com servidores equivalentes
aos STUN (Simple Traversal of UDP over NATs) e TURN (Traversal Using Relay
NAT) no nó proprietário para manipular o NAT (ROSENBERG, 2003), diferente da
configuração existente nas aplicações SIP.
Estão sendo desenvolvidos vários sistemas de comunicação para aplicação
multimídia par-a-par, como chats (STRAUSS, 2003) de texto ou sistemas de
colaboração par-a-par para pequenos grupos (GROOVE, 2005) e (ENDEAVORS,
2005) com componentes centralizados, em redes que suportem super-nós
concentradores.
3.4 Telefonia IP através do protocolo SIP
De modo diferente das redes par-a-par, as redes e aplicações da telefonia SIP
(HANDLEY, 1999) e (SCHULZRINNE, 1999) são baseadas em arquiteturas clienteservidor. SIP é um protocolo de sinalização para Internet, e pode prover serviços
como conferência, telefonia, identificação de presença, notificação de eventos e
mensagens instantâneas. Como mostrado na figura 16, quando um usuário inicia um
cliente SIP em seu computador, telefone IP ou equipamento portátil de mão (hand
held device), o cliente registra com o servidor SIP indicando o endereço IP do
equipamento. O servidor SIP carrega o mapeamento entre o identificador e o
endereço IP.
Quando o segundo usuário faz uma chamada ou envia uma mensagem instantânea
ao primeiro usuário para o servidor comum no domínio da rede, o servidor Proxy faz
a requisição para o equipamento do primeiro usuário. Os detalhes deste protocolo
estão explicitados no início deste trabalho.

Figura 16: Fluxo de chamada SIP utilizando servidor Proxy
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Telefonia IP baseada em protocolo SIP pode ser tratada com uma rede par-a-par
com configuração estática dos super-nós (servidores SIP) onde a localização é
baseada no DNS em vez de uma procura aleatória. Usando uma rede pura par-a-par
ocorre a melhora da confiança e permite que o sistema se adapte dinamicamente as
eventuais falhas que podem ocorrer nos nós,em vez de uma configuração estática
de servidores SIP.
3.5 Diferenças entre telefonia IP e sistemas de arquivos compartilhados
Existem três categorias para aplicações par-a-par: compartilhamento de arquivos,
serviços de diretórios e sistemas sincronizados (Randezvous) (WIKIPEDIA, 2005).
Sistemas Randezvous iniciam a comunicação com usuários ou grupos de usuários e
ativam sincronismos em atividades diferentes. Por exemplo, um usuário pode enviar
uma mensagem SIP INVITE para um ou vários usuários em potencial convidando-os
para uma conferência criando uma ou mais conexões.
O quadro 10 resume as semelhanças e diferenças entre esses tipos de sistemas.
Pode-se observar que o armazenamento de dados não é ponto de atenção em
sistemas Randezvous e nas conferências Internet.

Tipos/Propriedades
Armazenamento de
Dados
Caching
Sensível a atraso
Segurança/Confiança

Arquivos
Compartilhados

Sistemas de
Diretórios

Sistemas
Rendezvous

não
sim
não

não
não
sim
não

sim
sim
não
múltiplas cópias

Quadro 10: Diferentes aplicações de sistemas par-a-par
Uma simples conexão, para um pequeno volume de dados par-a-par SIP, pode
necessitar mais requisições que um nó de sistemas de arquivos distribuídos.
A localização da informação através de cashing não é usual, porque comparado com
o modelo de acesso a arquivos seguem uma distribuição fechada, e o modelo de
acesso a uma chamada é mais uniformemente distribuído. Entretanto, muitos
usuários residenciais estão utilizando endereços IP através de DHCP o tempo todo,
esses usuários fazem conexão na Internet fazendo acesso “cache”.
Os sistemas distribuídos de diretório ou arquivos não necessariamente precisam
estar conectados em tempo real (real time) para serem recebidos e nestes casos os
tempos de latência tendem a ser maiores, por outro lado os sistemas de telefonia IP
necessitam que os telefones na outra ponta estejam disponíveis em tempo real.
Para aplicações distribuídas em arquivos, cópias quase exatas de arquivos podem
ser disponibilizadas (por exemplo: arquivos independentes “quebrados” por
diferentes pares). Então a relação de confiança no nó não é a mais importante, em
contrapartida, nos casos de telefonia IP, deseja-se falar com a pessoa certa, e não
com uma pessoa “semelhante”.
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3.6 Metas que podem ser alcançadas em redes estruturadas par-a-par
Baseando-se em sistemas par-a-par como o Skype (SKYPE, 2005) e o Chord
(STOICA, 2001), podem ser propostos em estudos as seguintes metas para uma
arquitetura de rede de telefonia par-a-par SIP:
- configuração zero: o sistema pode ser capaz de se autoconfigurar (IETF, 2005), por
exemplo, detectando NAT e configurações de firewall, descobrindo o par vizinho na
rede e permitindo o registro inicial;
- nós heterogêneos: o sistema pode ser capaz de se adaptar a disponibilidade dos
recursos existentes e distinguir entre os pares qual obrigatoriamente a capacidade e
disponibilidade para uso. Este benefício é observado entre os nós e super-nós no
sistema Kazaa;
- procura eficiente: a procura baseada em força bruta é ineficiente (GE, 2003). O
sistema pode ser capaz de usar DHT básico para aperfeiçoar a procura do par. A
utilização do Chord com DHT básico deve gerar robustez e eficiência no caso dos
nós conectarem-se ou se desconectarem (LIBEN-NOWEL, 2002);
- serviços avançados: o sistema pode suportar serviços avançados de telefonia,
como correio de voz off line, multiconferência, transferência de chamadas e siga-me.
Também poderá ter serviços de Internet, como mensagens instantâneas e
sensibilidade de presença;
- interoperabilidade: deverá ser facilmente integrável com os protocolos existentes e
com a infra-estrutura de telefonia IP. O SIP deverá ser o protocolo de sinalização
para esta integração.
Além destes itens, existem benefícios implícitos ao sistema como a escalabilidade e
a confiança nas redes par-a-par SIP em comparação com as redes SIP baseadas
em arquitetura cliente-servidor.
3.7 Alternativas do projeto
As pesquisas demonstram que são propostos diferentes desenhos alternativos para
localização de usuários e registro de conferência para verificação da eficácia do
sistema com SIP em redes par-a-par, para tanto a comparação deve se iniciar com
uma simples chamada SIP em rede cliente servidor e incrementalmente ser
estendido para uma rede confiável usando arquitetura par-a-par.
3.7.1 Replicação de registros x geração de chamadas
Observando-se um exemplo de chamada conforme a figura 16, um servidor isolado
pode vir a ser o gargalo da comunicação, porém isso pode ser minimizado se houver
na rede múltiplos servidores redundantes. Pode-se propor duas alternativas:
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- replicar os dados do usuário para todos os servidores, como mostrado na fig. 17.

Figura 17: Arquitetura a – todos os servidores dos provedores gravam e armazenam
os registros usuários

58

- pesquisar pelo servidor correto onde se encontra localizado o usuário de destino,
onde uma nova chamada é recebida, como mostra a figura 18.

Figura 18: Arquitetura b – busca do servidor para realização da chamada e suas
sinalizações
No primeiro caso, figura 17, são realizados múltiplos registros, como alternativa um
desses servidores pode fazer a replicação do banco de dados com os registros para
os outros servidores de forma a assegurar a consistência das informações entre os
vários servidores de registros de base de dados no grupo.
No segundo caso, figura 18, um dos chamadores vai procurar por todos os
servidores em alguma ordem específica, ou o primeiro servidor contatado pode fazer
a procura.
A desvantagem do primeiro modelo é que ele necessita da sincronização em cima
de cada registro. Há o risco da informação do registro ficar antiga e não válida em
alguns servidores por um intervalo de tempo após qualquer atualização realizada no
registro, pois é necessário que todos os servidores façam à atualização do registro.
Supondo que os registros sejam atualizados toda vez que sofram alterações, essa
arquitetura poderá limitar o número total de usuários que o sistema pode suportar
com o tráfego sincronizado tornando-se o limitante do sistema.
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No segundo caso, a latência da chamada é alta devido à sequência de passos para
a procura do servidor correto, uma procura paralela poderá significar o incremento
de banda para comunicação, o que pode encarecer o projeto. Ambas as soluções
[figuras 17 e 18] tendem a falhar quando o número de servidores for muito grande.
A primeira solução é uma variação da segunda solução descrita por Kundan Singh e
Henning Schulzrinne (SINGH, 2004). O modelo proposto para este estudo é o
segundo modelo.
3.7.2 Como é feita a formação de nós DHT
Na pesquisa as arquiteturas mostraram-se flexíveis para combinações de pelo
menos dois desenhos de redes em anel DHT com o Chord (STOICA, 2001), então o
registro é realizado somente em O(log N) servidores em vez de todos N servidores
da rede, e a procura então será realizada apenas em O(log N) servidores em vez de
todos os N servidores da rede.
Existem três alternativas de arquiteturas para uso do DHT. Na primeira [figura 19]
cada cliente ou telefone está conectado a um servidor, os servidores implementam
DHT ou uma estrutura de distribuição de dados escalonáveis (GRIBBLE, 2000) para
localizar onde se encontra o registro correto do usuário. Assumiu-se a topologia em
anel baseada no Chord como base para o DHT. A arquitetura ainda é cliente
servidor. O cliente precisa descobrir o servidor mais próximo, preferencialmente
ligado e conectado.
Em outro desenho [figura 20] pode-se ter um cliente também atuando como servidor
e implementar uma rede pura par-a-par cobrindo todas as conexões com outros
clientes. O DHT neste caso é usado para localizar um usuário.
O primeiro desenho não requer modificação nos clientes, mas provê escalabilidade e
confiabilidade na arquitetura de servidores, mas ainda assim é necessário
manutenção e ocorrerão problemas de configuração, diferente da segunda
arquitetura.

cliente

servidores

cliente

cliente

cliente
cliente
cliente

Figura 19: Opção 1, somente servidores DHT
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Um problema que se pode ter com uma configuração par-a-par pura é que nem
todos os nós possuem a mesma capacidade e disponibilidade. Pode-se ter como
exemplo, um nó que possua uma pequena banda de transmissão de dados para
conexão com a Internet ou o nó estar atrás de um Firewall ou NAT que pode
bloquear funções do DHT porque se pode ter a necessidade de toda a conexão, isso
pode significar trabalhar no limite da banda de transmissão para conseguir a
conexão par-a-par ou mais memória ou manutenção de CPU para manter o estado
DHT ativo.
Este tipo de problema pode ser resolvido adotando-se um desenho de rede
intermediário, conforme figura 21. Alguns dos nós com alta capacidade (banda de
transmissão, CPU e memória) e disponibilidade (endereços IP, uptime) são
considerados super-nós. Somente os super-nós formam o anel DHT. Um nó
agregado apenas conecta-se com os super-nós disponíveis, semelhante ao Kazaa
(KAZAA, 2006).
Esta opção é semelhante à arquitetura da figura 19 exceto que não há diferença
entre clientes e servidores, e qualquer nó pode ser nó agregado ou super-nó,
dependendo da capacidade e disponibilidade. A meta é permitir que a arquitetura de
nós par-a-par-SIP trabalhe em cima de qualquer configuração.

= softphone
= ip-phone

Figura 20: Opção 2, configuração de rede par-a-par completa
O modo de como trabalhar com topologias onde se possui nós agregados ou supernós é uma decisão puramente local.
Quando um nó inicia uma conexão ele torna-se um nó agregado. Quando um nó
agregado detecta sua capacidade máxima e sua disponibilidade pode ser forçado a
se tornar um super-nó, quando o super-nó existente está no limite de sua
capacidade. Entretanto, alguns nós já conhecidos pelo sistema por sua capacidade
e disponibilidade podem imediatamente tornarem-se um super-nó de conexão.
Existem pares que podem influenciar os pares vizinhos a tornarem-se um super-nó.
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Figura 21: Opção 3, configuração de rede par-a-par com modelo intermediário
Havendo estes dois níveis, super-nós e nós agregados, é improvável que exista
limites de latência. A existência de latência é ainda O(log N). Entretanto, na prática,
é provável que exista esta latência no desempenho da rede, porque a manutenção
do tráfego da redundância DHT é mais estável. Os efeitos de ter-se mais que dois
níveis para observação da eficiência e custo da manutenção não foi considerado
neste trabalho.
3.7.3 A função de registro (registrar) na arquitetura par-a-par
Os registros de usuários no sistema podem ser localizados por outros usuários, a
figura 22 mostra quando o usuário inicia sua aplicação cliente e indica seu “nome
screen” como: jose@empresa.com.br, o nó computa a chave DHT (por exemplo,
SHA1 como no Chord) do nome e o DHT usa a chave desse usuário como chave
nó.
Neste exemplo a chave do Jose é 42, quando outro usuário, por exemplo: Carlos
utiliza a mesma função (Hash Function) para realizar o cálculo para alcançar a
mesma chave do José, 42 (Procura 42), conforme os procedimentos do DHT, então
o nó 42 é localizado pelos algoritmos do DHT e a aplicação do Carlos pode
conversar com a aplicação do José.

Figura 22: Rede par-a-par sem registro na rede
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Nota-se quando os usuários não estão registrados podem pertencer a domínios
diferentes, porém, podem fazer parte da mesma rede par-a-par.
Nestes tipos de envios não é possível a aplicação suportar mensagens com o
sistema fora do ar (off line), ou haver múltiplos clientes registrados com a mesma
identificação de usuário SIP. No exemplo: jose@empresa.com.br, se o José não
está presente então o Carlos não pode enviar ou deixar mensagens para ele.
Pode-se observar na figura 23 um outro nó e uma outra chave de usuário separada.
A mensagem SIP Register (ou Registro SIP) é utilizada para colocar o nó na rede e
identificá-lo no DHT. Cada nó DHT é acionado como um “Registrar”.
Quando José inicia sua aplicação, o nó utiliza esse endereço IP para processar a
chave do nó, no caso nó número 14. Em outros algoritmos semelhantes ao DHT, por
exemplo, o CAN (RATNASAMY, 2001), este evento pode ocorrer através de escolha
randômica da chave. Então é inserido dentro dessa base DHT sobre esta chave do
nó que envia as mensagens, uma ou mais mensagens de registros SIP (SIP
Register).
Então o nó processa a chave com o nome do José e envia um registro SIP (SIP
Register) para o outro nó, com a chave 58, que se torna responsável para a
utilização da chave 42, então o nó do José que tinha um nó com chave 14, onde
José é usuário da chave 42, envia um registro (Register) para a chave 42.
O nó 58 que é responsável pela mensagem do nó 42, aceita o registro e no estado
de manutenção que o usuário José pode vir a estabelecer com o nó de endereço IP
14.
Ainda, se a aplicação do José (nó 14) não estiver disponível, Carlos poderá deixar
mensagens com o aplicativo fora do ar com o nó 58, que poderá posteriormente
enviar para José a mensagem, quando ele estiver conectado. Igualmente aqui podese ter múltiplos registros para a mesma chave de usuário 42, se José ativar vários
clientes ao mesmo tempo.

Figura 23: Rede par-a-par com registro na rede
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Uma alternativa para a mensagem de registro SIP é a utilização da mensagem
Publicação SIP (SIP Publish) para localização do usuário e conhecer o seu estado
de conexão (NIEMI, 2004). Ambas as mensagens são tratadas de forma semelhante
no contexto deste trabalho, portanto a escolha da mensagem não influenciará na
arquitetura do sistema proposto.
3.7.4 Topologia alternativa par-a-par x cliente servidor utilizando o SIP
As arquiteturas cujos modelos são baseados em cliente-servidor do SIP e a
arquitetura par-a-par SIP são dois extremos.
No primeiro caso, há um servidor que nada mais é que um par do domínio na rede
para localizar usuários no domínio e o DNS é utilizado para localizar o servidor.
No caso de redes par-a-par SIP a localização é realizada pelo nó ao qual o usuário
pertence, uma alternativa nesta arquitetura par-a-par SIP pode ser o uso do DNS
para localizar o servidor, mas os servidores podem juntar-se e deixar o sistema
utilizando DNS dinâmico, isto faria levantar o provedor de serviços do modelo onde
está localizado o provedor do serviço SIP.
DotSlash (ZHAO, 2004), trabalha com essa opção no contexto dos “hotspots” ou
comunicação sem fio web e utiliza o SLP (Service Location Protocol) ou Protocolo de
Serviço de Localização para localizar os servidores reserva. Assim qualquer
aproximação precisa de sincronização do registro gravado entre o servidor
participante para fazer e manter uma conexão par-a-par.
3.8 Arquitetura par-a-par com SIP
Observando as alternativas apresentadas, a rede par-a-par SIP pode ter as
seguintes características:
- Registro: Quando um nó inicia uma conexão e o usuário estiver devidamente
identificado, o módulo de registro é ativado e inicia os procedimentos de detecção do
NAT, do firewall, do próximo par e do registro SIP.
- Detecção do NAT e do Firewall: Pode ser feita detecção automática do NAT e do
firewall.
- Interface do Usuário: Este módulo faz interseção com o usuário;
- Localização de Usuário: Este módulo aciona o módulo SIP ou, se este nó for um
super-nó, é acionado o módulo DHT para a localização do usuário;
- DHT: Este módulo é utilizado quando o nó for um super-nó para manter os estados
par-a-par DHT (por exemplo, Chord finger table ou tabela de apontamento do Chord)
e o desempenho lógico do sistema DHT. A API (Application Programming Interface)
deve incluir os métodos procura (find), ligação (join) e abandono (leave). O módulo
DHT utiliza as mensagens SIP para realizar as conexões e comunicações com os
outros pares da rede;
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- SIP: É utilizado como protocolo básico para localização dos usuários, registro de
usuário, procedimentos de chamadas telefônicas por IP e/ou mensagens
instantâneas. A partir da localização do usuário, os procedimentos de envios das
chamadas telefônicas ou mensagens instantâneas podem ser realizados
diretamente através do módulo SIP. A API deve permitir envio e recebimento de
requisições e respostas SIP e manter os estados das conexões tanto dos registros,
como manter as chamadas;
- Caminho da Mídia: Os caminhos de mídia (dispositivos de áudio, codecs e
conexões para o transporte) é um módulo independente para a operação par-a-par
SIP;
O diagrama em blocos na figura 24 mostra como pode ser a lógica de conexão de
um nó par-a-par em uma rede SIP.

Figura 24: Diagrama em blocos de um nó par-a-par SIP
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3.8.1 Como é o processo de inicialização do nó e descoberta do par
Na prática, o nó cliente pode tentar utilizar tanto a cobertura da rede par-a-par, assim
como o cliente SIP que está no cliente do usuário.
Quando o nó inicia as conexões e o usuário entra com sua identificação SIP (por
exemplo: jose@experiencia.com.br), o nó procura um possível servidor de
endereços SIP através do DNS (HANDLEY, 1999) e (SCHULZRINNE, 2002a) e
envia a mensagem de SIP Register (registro SIP), conforme o diagrama de blocos
mostrado na figura 25. Se houver sucesso no registro SIP, o nó será capaz de
realizar a conexão utilizando-se dos mecanismos do protocolo SIP e também
utilizará os mecanismos de conexão do sistema par-a-par SIP proposto.
Os nós também devem descobrir os super-nós possíveis para a ligação da cobertura
par-a-par. Uma vez que se conhece um nó no DHT, pode-se ligar o DHT no nó
chave, utilizando-se o Chord para este processo. Para localização do super-nó,
utilizando-se esta arquitetura, pode-se utilizar algumas alternativas:
1. Através de multicast que utilizam pequenos valores de TTL (time-to-live – tempo
de vida), por exemplo, nas LAN’s (Local Area Network – Redes Locais), podem ser
utilizados para descobrir os pares locais e conseguir mais informações do super-nó
desses pares. O SIP define registro de endereço multicast para o IPv4 como
224.0.1.75. A descoberta de um nó multicast pode ocasionar a desconexão dos
componentes DHT, para prevenir este evento, somente poderão existir nós DHT que
responderão a requisições de muliticast, limitando-se o multicast na área de
cobertura do sistema par-a-par.
2. Alguns serviços descobertos na rede poderão ser usados, por exemplo, SLP, para
localização de super-nós (ZHAO, 2003);
3. Se os endereços dos pares estão nas tabelas DHT, então mais informações de
super-nós podem ser obtidas desses pares, assumindo-se que esses pares estão
ativos e não trocaram de localização desde o último registro;
4. Como último recurso, algumas pré-configurações nos bootstraps dos pares
podem ser obtidas do DNS como o bom conhecimento do domínio de trabalho da
rede par-a-par, por exemplo, domínios com o nome sip-p2p.net; ou podem ser préconfigurados no software de aplicação (por exemplo, na implementação do Skype).
A informação do super-nó é guardada para registros posteriores quando os usuários
saem da rede e se registram novamente. Por esta razão a descoberta dos super-nós
é propagada para outras instalações, isso só não ocorrerá se todos os registros do
super-nó procurado forem movidos ou desaparecerem.
3.8.2 Processo de registro de usuário
O registro de usuário será enviado a partir do momento que é detectado o super-nó,
sendo que o SIP Register será enviado a dois super-nós para garantia da entrega da
mensagem. Os campos do cabeçalho da mensagem Para (To) e De (From)
correspondem a localização do usuário local, por exemplo: sip:jose@casa.com.br. A
requisição de URL corresponde ao endereço do super nós, por exemplo,
sip:192.2.1.2:5060.
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Um nó comum é apenas um agente usuário SIP, e um super-nó também é um
agente usuário SIP que também tem de se registrar em outros nós. Um super nó
envia a mensagem Register no interesse de unir nós para destinos de super-nós na
arquitetura DHT. Este evento faz juntar o DHT com outros super-nós e melhora o
modo de localização dos usuários.
Nós comuns enviam periodicamente Register para detectar qualquer falha em supernós. Os super-nós, por sua vez podem enviar periodicamente a mensagem Opções
(Options) SIP entre eles ou então para os nós que fazem par com este super-nó. O
intervalo de envio destas mensagens pode ser ajustado de acordo com as
características do sistema. A mensagem Options (Opções) não é enviada se a
comunicação do nó de origem com o nó de destino for superior a este intervalo
programado.
Quando um nó comum recebe uma mensagem Register, ele envia a resposta
redirecionando o originador da mensagem para o seu super-nó de domínio,
mostrado na figura 26. Quando um super-nó recebe uma mensagem de Register e o
originador da mensagem faz parte da topologia deste super-nó, esse nó delega a
mensagem para o nó apropriado na arquitetura DHT como uma chave par usuário
do originador. Se o originador não é parte deste super-nó, ele pode decidir entre
aceitar ou rejeitar o novo nó. Se houver rejeição, será direcionado para algum outro
super-nó que pode estar com menor carga que o super-nó da primeira tentativa, o
originador então faz “loop detection” para evitar recomeçar o ciclo.
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Inicialização de um nó comum
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Figura 25: Fluxo de inicialização do nó e registro na rede
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Figura 26: Entrada de Registro (Register)
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3.8.3 Processos de falha do nó de conexão
Um nó pode se ausentar do sistema através de falha involuntária ou por
desligamento voluntário do usuário.
Quando um nó comum sai do sistema, ele pode apenas retirar seu registro que
possui com o super-nó, que por sua vez pode propagar a informação para os nós
correspondentes que estão conectados a este nó chave.
Uma falha em um nó comum não afeta o resto do sistema. Em alguns casos, o
super-nó pode detectar falha nestes nós comuns através do não recebimento das
retransmissões de presença que são enviadas periodicamente ou por ausência total.
Estes eventos podem ser confirmados posteriormente dentro da rede através de
envio da mensagem Opção (OPTIONS) questionando se existe falha no nó, e se há
alguma resposta após este envio.
Quando um super-nó abandona a rede por qualquer motivo (voluntário ou não), é
necessário que os nós comuns ligados a este super-nó saibam do estado atual,
assim como devem alertar os outros super-nós que estão no DHT adjacentes a este
com falha. Se um super-nó é desligado, este transfere os nós comuns ligados a ele
para outros super-nós adjacentes na mesma rede par-a-par, isto é realizado de
forma automática.
Este procedimento garante que outros usuários podem localizar os usuários deste
super-nó, mesmo que ele seja desligado. Isso ocorre enviando-se um mensagem de
Registro SIP (SIP Register) para os nós que estão no DHT, estes nós poderão pegar
os usuários gravados neste nó que saiu do sistema.
Os nós comuns não precisam ser informados deste evento, pois os nós deste supernó que saiu do sistema detectarão a falha no próximo reenvio de registro e tentarão
descobrir e conectar-se em outro super-nó que possa receber seu registro.

Figura 27: Falha de um super-nó na arquitetura DHT
Quando ocorrer falha involuntária em um super-nó de modo anormal, os nós
vizinhos do DHT detectarão a falha e promoverão ajustes no DHT de forma a
acomodar os registros que foram perdidos na falha, conforme a figura 27.
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Entretanto, o mapeamento será perdido a menos que os nós que estão ligados a
este super-nó que falhou, enviem uma retransmissão de Registro (Register). A
retransmissão do Registro (Register) enviada ao novo super-nó registrará na chave
correspondente no DHT. Este evento faz com que alguns serviços de mensagens off
line fiquem temporariamente indisponíveis.
Para diferenciar uma aplicação SIP pura de uma aplicação par-a-par SIP, pode ser
utilizado o cabeçalho de Requisição (Require) nas mensagens Opções (Options
message) ou Registro (Register message).
3.8.4 Localização de usuários e procedimentos de ligação telefônica
O usuário poderá procurar o estado (presença ou não) de outros usuários através da
especificação da identidade dos usuários compatíveis procurados na rede. Se estes
usuários estiverem na tabela de localização, o nó DHT se encarrega de achar estes
usuários para que a conexão seja iniciada. Inicialmente é assumido que esta lista de
usuários compatíveis é carregada no computador do usuário que deseja fazer a
conexão.
Os endereços IP de todos os usuários desejáveis para a conexão estarão
disponíveis para uso futuro conforme figura 28.

Figura 28: Lista de usuário local
Nesta etapa é importante propor a gravação na tabela da localização do nó em que
o usuário está localizado, para o usuário de destino.
Uma vez que o procedimento de localização da chamada esteja completo, os
pacotes são enviados através de uma conexão fim-a-fim.
O nó envia Mensagem SIP (Message SIP) ou Convite SIP (Invite SIP) através de
mensagem instantânea ou chamada multimídia.
Se o endereço de destino estiver disponível, ou porque o nó de destino enviou uma
mensagem recente ou porque fez uma chamada multimídia para o usuário
chamador, então o endereço estará disponível para uso.
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Se o endereço IP na tabela não estiver disponível, ou porque a aplicação cliente não
está rodando na máquina chamada ou porque o cliente não é um nó par-a-par SIP,
então a disponibilidade será removida da lista e a carga de conexões da base de
dados será reiniciada.
A procura pelas bases de dados SIP (SCHULZRINNE, 2002b) e par-a-par são
realizadas simultaneamente, conforme figura 29. Para localização da arquitetura para-par, um nó qualquer envia uma Mensagem SIP (Message SIP) ou um Convite SIP
(Invite SIP) para localização do super-nó, que funciona semelhante a um Proxy SIP.
O super-nó, por sua vez, localiza o nó de destino para a conexão básica DHT. A
partir do momento em que a conexão básica é obtida, a conexão poderá ser
completa pelo Proxy ou simplesmente redirecionar a mensagem.
O redirecionamento será realizado de forma preferencial, pois faz com que o supernó fique fora da conexão da chamada. Em alguns casos, porém, onde na conexão
são envolvidos firewall e o NAT, este evento é apenas uma alternativa, pois pode
não ser possível a desconexão do super-nó na chamada.
provedor.com.br
192.0.2.2
CAMINHO SIP
(resolve o DNS provedor.com.br para o servidor
IP - 192.0.0.2)
jose@provedor.com.br
62
renato@provedor.com.br
58

2

14

10

76

15
(2)
(1)

(3)
22

20
CAMINHO par-a-par
24

44
39

34
16

carlos@clube.com.br

37
35

marcos@escritorio.com.br

Figura 29: Comparação de caminhos SIP x par-a-par – localização de usuários e
sinalização de chamada
Alguns comandos DHT (por exemplo, o CAN) podem permitir buscas paralelas em
múltiplos pares, diferente da busca seqüencial do Chord. Nestes casos o super-nó
pode agir como um agente usuário costa-costa (B2BUA – Back-to-Back User Agent)
e propagar as mensagens SIP pelos pares vizinhos.
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As buscas paralelas, porém, devem ser evitadas para prevenir sobrecarga na rede,
exceções devem ser feitas nos casos de chamadas para serviços de emergência,
como o serviço de resgate, polícia, bombeiros, etc.
Outras facilidades possíveis no SIP, como conferência a três controlada e
transferência de chamadas podem ser implementadas da mesma forma. Por
exemplo, a mensagem Encaminhar SIP (Refer SIP), para transferência de chamadas
é roteada de forma semelhante a mensagem Convite SIP (Invite SIP) dentro da
arquitetura par-a-par. A maioria das mensagens são conectadas diretamente fim-afim pelas comunicações realizadas entre os nós, sem a necessidade da arquitetura
par-a-par, que é utilizada somente nos diálogos iniciais das mensagens entre os
usuários.
3.9 Serviços avançados SIP em plataformas par-a-par
O simples fato de ter-se apenas chamadas básicas em plataformas de telefonia IP
não a torna suficientemente competitiva e atraente em comparação com a
arquitetura de telefonia tradicional.
É necessário agregar serviços avançados a tecnologia de telefonia IP, como as
transparências do NAT e do firewall, envio de mensagens com conexões não
realizadas (off line) através de cargas em memória e multiconferências.
3.9.1 Tratamento do NAT e da transposição do Firewall (Firewall Transversal)
No mundo ideal, os provedores de serviço Internet e de sistemas corporativos
devem habilitar seus serviços e equipamentos de firewall e NAT com proxies SIP ou
aplicações nas camadas de interfaces (gateways), porém, na prática, às vezes isso
não é feito. Este evento força os desenvolvedores de aplicação a escreverem
aplicações customizadas para trabalhar diretamente com o NAT e com o firewall.
Existem dois aspectos que devem ser tratados no que se refere a NAT e a
transposição do firewall (firewall transversal):
1º. detecção automática do tipo de NAT e firewall;
2º. tunelamento através dos equipamentos e serviços envolvidos para NAT e firewall
para o recebimento e transmissão de mensagens;
A detecção é realizada através da inicialização da aplicação quando os nós se
conectam aos super-nós, o nó implementa um algoritmo de estabelecimento da
conectividade interativa (ICE – Interactive Connectivity Establishment)
(ROSENBERG, 2003), para transposição do NAT, nestes casos, o modo de
comunicação através do protocolo UDP é o preferido, entretanto se as mensagens
UDP não forem recebidas, por exemplo, firewall bloqueando protocolo UDP, então
um túnel TCP, provavelmente na porta 80, deverá ser aberto, iniciado do nó interno
da aplicação cliente para o super-nó externo, assim o nó poderá receber e transmitir
mensagens.
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3.9.2 Tratamento dado a mensagens off line em redes par-a-par DHT
Para entender o tratamento das mensagens off line se faz necessário a descrição
dos problemas com esse tipo de mensagem na rede estudada. Quando José faz
uma chamada para Carlos e deixa uma mensagem instantânea, supondo-se que
Carlos não esteja on line, a mensagem deve ser armazenada de forma segura
dentro do sistema para ser entregue a Carlos assim que o mesmo estiver conectado
(on line).
Existem nesta arquitetura três lugares possíveis onde mensagens off line podem ser
armazenadas com segurança:
1) na origem;
2) no destino;
3) em algum nó intermediário da arquitetura par-a-par SIP;
No modelo das redes públicas de comutação telefônica (RPCT) os correios de voz
são armazenados nas centrais de destino ou em equipamentos de usuários
(secretárias eletrônicas, por exemplo), de forma semelhante nesta arquitetura par-apar SIP proposta onde o cliente está ativo na máquina do usuário. Essa mensagem
poderá ser carregada no destino, sem a necessidade de ativação do Telefone IP ou
do softphone.
O problema ocorre quando o telefone do usuário de destino ou o software cliente
não está ativo.
Para esses eventos uma forma de conseguir disponibilização off line é através do
par DHT que é responsável pela localização do usuário Carlos. Esse nó também
poderá se encarregar de armazenar as mensagens multimídia off line para o usuário
Carlos, conforme ilustrado na figura 30.
No caso de falha do nó, as mensagens off-line tornam-se indisponíveis até que o nó
fique novamente on line. Para solucionar este problema, o nó pode carregar a
mensagem em múltiplos locais e manter a informação consistente semelhante a uma
arquitetura oceanstore (KUBIATOWICZ, 1999). Uma alternativa é a possibilidade da
existência de um sistema de armazenamento de arquivos na arquitetura par-a-par
SIP proposta, que também poderá ser utilizado para mensagens on line.
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51
nó 58 carrega todas as mensagens do próximo
nó r (neste caso r=1)

42
carlos=45
mensagem de carlos
armazenada no nó 58

58

10

20
remetente 20 também armazena a
mensagem
24

39

16
renato=32
mensagem de renato
armazenada no nó 32

remetente 16 não precisa armazenar a mensagem
desde que esta seja entregue ao seu destino

Figura 30: Método de armazenamento de mensagens desconectadas (off line)
Também pode-se ter a opção do nó chamador (origem) manter disponível a
mensagem localmente e entregá-la no destino quando o nó recebedor (destino)
estiver disponível.
É importante salientar que a notificação da entrega da mensagem é sempre enviada
ao chamador (origem) pelo recebedor (destino).
Se uma mensagem não for entregue ou o nó em que esta mensagem estiver sendo
armazenada falhar, então o nó chamador deverá procurar um novo local para
armazenar e gravar a mensagem novamente, e isto deverá ser realizado com
intervenção do usuário, através de notificação de falha na entrega, semelhante aos
sistemas de correio eletrônico.
Quando o nó é iniciado, é realizada uma checagem para observar se alguma
mensagem enviada não foi entregue durante o período de ausência. Uma vez
realizada esta verificação, o nó solicita a mensagem com as informações de
capacidade de CPU e banda, esta ação serve também como segurança, por
exemplo, se for utilizada por vários usuários como acesso a Internet.
Diferente dos sistemas de envio de correio eletrônico, onde os agentes
transferidores de mensagens (MTA – Mail Transfer Agent) são seguros e a
confirmação de entrega de um MTA é suficiente, em uma arquitetura par-a-par SIP a
confirmação fim-a-fim é sempre desejável.
Ainda alternativamente, um terceiro servidor na conexão pode fazer a posse da
mensagem enviada, aliviando assim o remetente da mensagem de manter sempre
uma cópia, estas situações podem ser configuráveis neste tipo de arquitetura.
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Alguns nós podem apenas manter um sumário de não entrega de mensagens, como
o campo assunto, data, cabeçalho, em vez de todo o conteúdo multimídia enviado,
evitando assim desperdício de banda e espaços de memória e disco. Alguns nós
podem enviar mensagens por caminhos alternativos, semelhantes aos sistemas de
correio eletrônico, se a identidade do correio eletrônico puder ser verificada
criptograficamente a qual usuário de destino pertence à mensagem.
Para receber uma mensagem off line, o nó de destino subscreve uma indicação de
espera de mensagem (MWI – Message Waiting Indication) com a rede par-a-par e
obtêm a notificação sobre a conexão da mensagem quando uma nova mensagem
off line estiver disponível, o nó pode então buscar a mensagem utilizando
transferência de arquivo ou através de uma chamada multimídia em tempo real para
um URI (Uniform Resource Identifier) especial, como por exemplo: sip:carlosvcorreio@servidor.
Alternativamente o usuário pode conseguir um serviço MWI de algum provedor de
serviços centralizado que poderá registrar a rede par-a-par SIP enviando mensagens
sobre o interesse do usuário em receber suas chamadas.
3.9.3 Multiconferências em redes par-a-par
Na telefonia convencional multiconferências são realizadas através de arranjos feitos
nas comutações e chaveamentos, ou através de equipamentos concentradores que
realizam estes arranjos, existem também hoje em dia, servidores de conferências
que funcionam em conjunto com os tradicionais equipamentos PABX.
É através destes servidores de conferências, que na realidade são computadores,
que pode-se registrar o endereço pretendido para conferência, por exemplo, um
endereço deste tipo: reunião_da_diretoria@ipt.br. Com a arquitetura par-a-par,
entretanto, as conexões de multiconferências devem ser realizadas por um servidor
centralizado, que por sua vez pode-se tornar um gargalo para grandes conferências.
Para conferência em pequenas escalas, o participante que possuir as melhores
condições de infra-estrutura e capacidade (processamento, memória e banda) pode
tornar-se o centralizador de áudio dos outros participantes. Para realizar as
conexões de áudio, o acesso requer amostras não embaralhadas de todos os
microfones, ou seja, não poderá haver perda nas conexões e relações de confiança
com o computador que centraliza a conferência. A alternativa é realizar nova
conferência em uma já existente.
Conferências completamente descentralizadas (LENNOX, 2003) podem ser
realizadas para estabelecer sinalização completa em rede e outras relações de
mídia (vídeo, por exemplo) entre os membros participantes. O protocolo de trabalho,
neste caso entre os participantes, deverá ser o mesmo para os membros da
conferência. Esta ação evita a dependência de um simples nó para estabelecimento
das conexões da conferência.
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Como alternativa de uma sinalização completa de mídia, pode-se utilizar uma árvore
de distribuição de mídia multicast, ela assume que um pequeno número de
participantes (um ou dois no máximo) estarão falando por algum instante, e o nó
receptor pode selecionar ou misturar as amostras de áudio de múltiplos elos na
sessão. Muitos esquemas de aplicação multicast em arquiteturas par-a-par são
propostos (CASTRO, 2003a) e (BANERJEE, 2002), porém apenas algumas podem
ser disponibilizadas no DHT básico (ROWSTRON, 2001) e (CASTRO, 2003b).
3.9.4 Compartilhamento e armazenamento em ambiente par-a-par
É assumido que os logins dos usuários de um nó em particular e todas as
informações de perfis de usuários, como a lista de contatos e políticas de
privacidade, estão armazenadas em um nó local. Entretanto, semelhante a um
sistema de armazenamento de arquivos ou armazenamento de mensagens em off
line na arquitetura proposta par-a-par SIP, o nó pode carregar as informações de
usuário também em outros pontos da rede par-a-par (KUBIATOWICZ, 1999).
3.10 Segurança em ambientes de arquitetura par-a-par
A segurança é uma questão a ser resolvida em plataformas com arquitetura par-apar devido a potencialidade de intrusão entre os pares (CASTRO, 2002). As
questões incluem:
1. autenticação: para prevenir chamadas não autorizadas de “spammers”;
2. embaralhamento: para prevenir que invasores não consigam reconhecer os
caminhos de uma chamada;
3. privacidade e confidencialidade: para prevenir o envio de informação a entidades
invasoras e prevenir também o mau uso da informação;
4. relações com nós maliciosos: prevenir que um nó aceite a requisição de chamada
e realize conexões somente com o nó desejado;
As duas primeiras questões podem ser resolvidas utilizando-se mecanismos
propostos no protocolo SIP para telefonia, como exemplos possíveis desta prática
têm-se autenticações fim-a-fim, nível de segurança de transporte para cada salto
(TLS – hop-by-hop transport layer securit) ou S/MIME (Secure/Multipurpose Internet
Mail Extensions) fim-a-fim.
Alguns pares intrusos podem ser envolvidos durante os procedimentos de conexão
de uma chamada, ao contrário dos servidores “confiáveis” na telefonia SIP
tradicional. Na telefonia baseada em servidor, desde que os elementos envolvidos
na conexão da chamada (chamadores e sinalizações) podem confiar na privacidade
e confidencialidade da chamada, bem como suas informações sem problemas, em
uma arquitetura par-a-par SIP, os pares podem atuar corretamente, mas
internamente podem armazenar informações das chamadas requisitadas e
posteriormente fazer mau uso da informação não garantindo assim a privacidade e a
confidencialidade.
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Para solução deste problema é possível a utilização de ferramentas como freenet
(MILOJICIC, 2002) através de roteamento por salto (hop-by-hop routing) para
requisições e respostas, onde cada salto (no caso o par) troca a identificação da
origem. Isto previne que algum par que esteja no caminho da conexão reconheça o
chamador original da requisição. De modo semelhante pode-se utilizar esta técnica
em uma arquitetura par-a-par SIP assumindo-se ausência de colisões, isto é, a
presença de múltiplos pares intrusos trabalhando para conhecer as informações das
chamadas.
Alguns sistemas seguros para confidencialidade e privacidade são propostos em
literaturas (GUPTA, 2003), (LEE, 2003), (KAMVAR, 2003) e (XIONG, 2004), porém
são focados em sistemas de distribuição de arquivos, não em sistemas de tempo
real. Esses sistemas de distribuição de arquivos podem possuir componentes
centralizados, e então assumem cooperação na operação entre os pares ou então
terão problemas de colisão entre várias identidades.
Em uma arquitetura par-a-par SIP existe a necessidade de detecção dos pares que
cancelam, e/ou perdem chamadas ou se comportam de forma maliciosa para que
não sejam utilizados no caminho de roteamento das chamadas e não façam parte da
configuração DHT.
Existe outro ponto de atenção e ameaça em sistemas par-a-par, chamadas com livre
permissão (free riding) (ADAR, 2000). Neste caso alguns nós podem utilizar os
serviços par-a-par para fazer e receber chamadas, mas se recusar a informar a
localização do usuário no processo de sinalização da chamada para algum super-nó
que necessita dessa informação.
Para evitar isso é necessário que o sistema cumpra ou possua alguma política ou
regra a qual impeça que evite que esses nós (pares) utilizem o sistema.
Por exemplo, para utilização dos serviços na rede, os usuários (pares) deverão
possuir créditos, esses pares, normalmente estão atrás de NAT e firewall e devem
utilizar seus créditos nos serviços da rede. Os usuários que não possuem créditos
ou se recusarem a pagar pelo serviço não poderão usufruir do mesmo, porém, se as
identidades dos usuários válidos forem facilmente obtidas, os usuários que não
possuem créditos poderão adquirir de forma maliciosa identidades para fazerem
chamadas externas, entretanto não poderão ser capazes de publicar suas
identidades em chamadas recebidas, se eles não servirem a uma rede par-a-par, ou
então deverão utilizar identidades de outras redes de pares. Além disso, ao realizar
chamadas para fora da rede sem nenhuma identidade, não será possível acesso a
gateways de acessos livres ou chamadas grátis dentro de uma rede pública de
telefonia.
Finalmente, deve existir um mecanismo de atualização automático dos softwares
incorporados nos nós de uma rede par-a-par SIP, com isso realizado a rede
permanecerá segura, confiável e descentralizada.
3.11 Prognóstico de desempenho em ambientes par-a-par escaláveis
É possível, com alguns recursos de gerenciamento mais avançados e cálculos de
engenharia, fazer um prognóstico de utilização e desempenho nos ambientes de
redes par-a-par, de forma que o mesmo possa ser capacitado e escalável conforme
o crescimento das chamadas e dos usuários.
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3.11.1 Latência nas chamadas
As vantagens de uma arquitetura par-a-par SIP estão nos custos de implementação
e na incrementação de latência das chamadas. Por exemplo, com 10.000 nós Chord,
a média de caminhos de sinalização deve ser de 6 saltos (STOICA, 2001), então as
sinalizações na arquitetura par-a-par terá 6 vezes mais saltos que a clássica
sinalização cliente-servidor do SIP. Com uma rede em boas condições, uma
sinalização simples, por exemplo, Resposta Convite (Invite Response) espera-se
que no SIP ocorra em menos de 200ms (ITU-T R. G.114, 2003).
Sabe-se que após a discagem do número de destino, um ou dois segundos de
atraso na sinalização de toque do telefone, é tolerável apenas se a média dos
toques no telefone for maior que o atendimento ou o uso do equipamento de destino.
Como o sistema par-a-par necessita da latência para sincronização e este evento
depende de taxa de retransmissão, agrupamento dos nós, perda e falhas nas taxas
de sinalização, e ainda soma-se os atrasos que ocorrem na rede para armazenar os
usuários na rede, tem-se que somar todos estes tempos para obtenção do valor final
do tráfego da informação dentro da rede. Podem ocorrer múltiplas retransmissões
antes que a chamada seja efetivada, isso incrementa latência para completar
chamadas. Testes realizados no Skype para localização de usuários demonstraram
que demora-se entre 2,5 e 8 segundos para se completar uma chamada.
Amostra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Média

Tempo
2,5s
4s
2,5s
7s
3s
8s
5s
3,5s
6,5s
2,5s
4,45

Data/horário
20/10 - 09:00h
20/10 - 12:00h
24/10 - 8:00h
24/10 - 23:00h
25/10 - 1:40h
03/11 - 09:30h
03/11 - 16:00h
03/11 - 19:00h
12/11 - 20:00h
13/11 - 17:00h

Local
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo

Tabela 1: Localização de usuários sistema Skype
Alguns sistemas híbridos podem ser implementados utilizando vantagens de
diferentes algoritmos estruturados par-a-par ou não estruturados visando a redução
da latência e manutenção dos custos. Por exemplo, existe uma recente proposta
para que os sistemas par-a-par tenham apenas um salto (GUPTA, 2005), desde que
seja assumido um grande espaço para armazenamento das informações nos nós
pares.
3.11.2 Confiabilidade do sistema SIP em redes par-a-par
A confiabilidade no sistema deve ser observada quando existe falha ou perda de um
nó e os registros de usuários são perdidos. Para reabilitar esses registros deve ser
executada a retransmissão dessas informações tão logo seja detectada a falha,
porém se a falha for permanente, esse nó e os registros nele contidos serão
perdidos.
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É possível quantificar os efeitos de cada fator de falha nos nós sobre o tempo médio
de recuperação (MTTR – Mean Time to Recover). Para um usuário gravado no
sistema, a equação, neste caso, é a taxa média de mensagens que não são
transmitidas se for incluído um fator lambda (λ) que será a quantidade de nós com
retransmissão com falha ao longo do sistema.
3.11.3 Escalabilidade de uma rede par-a-par-SIP
A escalabilidade de uma rede par-a-par SIP depende de fatores do sistema, como
sua capacidade de processamento e memória de cada super-nó e largura de banda
entre os pares.
Supondo-se as seguintes variáveis dentro de um sistema par-a-par SIP:
- N super-nós em um anel Chord;
- espaço para identificador com m-bit, isto é, o range de identificadores poderá ser
de 0 até 2m – 1;
- número de registro de usuários igual a n, isto é, o número de chaves carregadas
por nó deverá ser de aproximadamente K = n/N;
- a taxa de retransmissão de registro (register) para o sucessor e o predecessor
manter o anel Chord com valor de rr;
- a taxa de retransmissão para a tabela de entrada de apontamento (finger table
entry) é de rt,
- chamadas recebidas são distribuídas de forma estatística através da relação de
Poisson [Tráfego Telefônico] com valor de c por nó;
- registro de usuário distribuído uniformemente com valor de intervalo u por usuário;
- nó de passagem (que recebe e envia a informação da chamada), também tem
valor baseado na distribuição estatística de Poisson com valor de l.
A média de distribuição nos tráfegos em topologia Chord é O[log(N)] (STOICA,
2001), a retransmissão dos apontamentos, chamadas recebidas, retransmissões de
mensagens de registro de usuário podem percorrer O[log(N)] saltos, então podem
existir O[log(N)] tabelas de entrada de apontamentos por nó.
O nó de passagem regenera mensagens de O[log(N)]2. A taxa média de mensagens
por nó deverá ser a soma das taxas das mensagens retransmitidas regeneradas,
mais as chamadas recebidas, mais as mensagens de registro de usuário, mais as
taxas de mensagens duplicadas para retransmissão.
A fórmula poderá ser escrita como:
M = {rr + rt [log(N)]2} + c log(N) + (k/u) log(N) + {l [log(N)]2}/N (STOICA, 2001)
A taxa de mensagens no nó determina a largura de banda e a utilização necessária
para o nó. Se cada nó armazenar C requisições por segundo, então a equação C =
M dará o número máximo de nós permitidos, Nmáx, do sistema.
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Esta fórmula poderá ser escrita como:
Nmáx = 2 [C/(r+c)]
Para o tamanho de N, onde r é a taxa de retransmissão e c é a taxa de chamadas,
pode-se supor que l possui um valor muito pequeno porque os nós que oferecem
passagem não são super-nós.
Por exemplo, supondo-se que um nó suporte 10 requisições por segundo (que é um
valor muito pequeno comparado com desempenhos de típicos Proxy SIP) (LENNOX,
2004), com o mínimo de retransmissões no intervalo de um minuto (r=1/60) e taxa
de chamada de uma por minuto por nó, então o número máximo de nós no sistema
será:
Nmáx = 2 [10 / (1/60+1)]
Se mais nós forem integrados ao sistema, os super-nós podem se sobrecarregar
ocorrendo perda de ligações, registros ou requisições de Proxy. Entretanto grandes
valores de N também podem ser incrementados, compensando essa relação.
3.12 Considerações sobre redes par-a-par utilizando protocolo SIP
Observa-se nas aplicações que utilizam SIP necessidades como segurança, tempo
de resposta, qualidade de serviço para entrega da informação, entre outras. Essas
demandas estão muito bem consolidadas nas aplicações cliente servidor para este
protocolo, porém, como pode ser notado, é possível ter as mesmas condições em
plataformas que utilizem a rede par-a-par.
Provavelmente nas conexões do protocolo SIP em redes não estruturadas par-a-par
se obtenham tempos de transmissão melhores que em redes estruturadas, porém
nesses casos a garantia de entrega da informação, assim como a segurança, podem
ser comprometidas.
É importante, no caso do estudo, que as redes par-a-par para o protocolo SIP sejam
estruturadas, ou seja, com gerenciamento da conexão, garantia da entrega da
informação e confiabilidade no sistema. A escolha de uma rede estruturada baseada
no DHT decorre dessa situação, onde demonstram-se condições mais estáveis
quando utiliza-se a rede par-a-par.
As questões sobre o NAT e sobre a segurança também são vitais para as conexões
das redes e a escolha do melhor sistema e da melhor plataforma para
funcionamento de conexões em tempo real, como a voz, é fundamental para o bom
funcionamento desses itens. O protocolo Chord apresenta essas características e a
flexibilidade necessária para a operação deste tipo de sistema, além de ser uma
plataforma aberta para o desenvolvimento de novos aplicativos.
A conclusão que se chega é que em uma plataforma SIP com um protocolo DHT é
funcional para o tráfego de informações que necessitem segurança, tempo de
resposta compatível com a aplicação tipo VoIP e a qualidade de serviço necessária
para garantir a fidelidade deste fluxo.
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4 Topologias e procedimentos de teste
Para realização dos testes nas redes são propostas duas topologias distintas, uma
baseada em rede SIP com Proxy e outra com rede par-a-par utilizando SIP e
protocolo escalável estruturado Chord.
4.1 Introdução (conceitos gerais)
Para implantação do ambiente de testes são utilizados 6 computadores, com
sistema operacional Linux, montados sobre uma topologia em switch, através de
cabeamento estruturado.
A ferramenta de verificação dos testes utilizada é o Ethereal, e o telefone é um
softphone x-Lite.
4.2 Topologia básica
O ambiente de testes para realização dos experimentos é igual ao da figura 31:

Figura 31: Topologia de testes para laboratório
Os computadores de 1 a 5 possuem a mesma capacidade de processamento,
Pentium III com 800Mhz e 256 MBytes de memória RAM. O computador número 6
também é um Pentium III porém com capacidade de memória RAM de 128 MBytes.
O Ethereal é implantado em todas as máquinas, pois não produz custo significativo
nas capacidades de processamento e memória das máquinas.
4.3 Topologia com super-nós
Na topologia da figura 31 é implantado o protocolo Chord na versão anônima no
computador 4 e o PABX virtual Asterisk no computador 2 como fornecedor do
protocolo SIP.
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Ambos os protocolos são distribuídos na rede através dos mecanismos de
propagação do protocolo Chord formando uma rede par-a-par em forma de anel
conforme figura 32.
NÓ ESCRAVO 2
MICRO 5

NÓ ESCRAVO 1
MICRO 6

NÓ 3 - MICRO 3
NÓ 2 - MICRO 2
super-nós DHT

NÓ 1 - MICRO 1
NÓ ESCRAVO 1 - MICRO 4

Figura 32: Formação dos nós par-a-par no ambiente de testes
4.4 Topologia com SIP e Proxy
Para realização dos testes com SIP e Proxy, observando a figura 31, o computador 2
serve como Proxy ao mesmo tempo em que fornece o protocolo SIP para a rede. O
SIP é servido pelo PABX Virtual Asterisk, assim como as bases de dados de Proxy.
É importante notar que a escolha é aleatória entre os cinco primeiros computadores,
pois os mesmos possuem capacidades de processamento e memória (256 MBytes
de RAM) semelhantes. Somente o computador número 6 possui uma capacidade
menor de memória, no valor de 128 MBytes de RAM.
4.5 Descrição dos testes
São propostas 4 situações de teste e análises nas redes:
1º. Carga na rede, variando-se o número de conexões e o número de requisições
efetuadas como um todo;
2º. Impacto do tamanho na rede, variando-se a quantidade de entidades existentes
na rede. Essa variação será de 2 até 6 elementos;
3º. Dinâmica da rede, identificando como a entrada e saída de entidades SIP altera
o comportamento da rede;
4º. Erro de canal, através de simulações de erro dentro das redes, para estas
ocorrências é proposto o cancelamento dos canais utilizados, sendo que primeiro foi
cancelado o canal do computador número 6 e solicitada requisições para todos os
computadores inclusive o 6, depois cancelados os canais dos computadores 5 e 6 e
solicitadas requisições para todos os computadores (5 e 6 inclusive), assim por
diante até obter-se apenas 2 canais ativos (computadores 1 e 2);
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Em cada análise são feitas as seguintes medidas:
- taxa de sucesso, percentual de requisições atendidas com sucesso dentro da rede
par-a-par e na rede Proxy;
- atraso, percebido ao se requerer uma conexão. Inclui o tempo de transmissão,
localização e envio de resposta a uma requisição;
- número de mensagens enviadas, em relação ao teste realizado, ou seja, por carga
na rede, por números de elementos na rede e por erros na rede.
4.6 Ferramentas e softwares utilizados
As principais ferramentas utilizadas neste trabalho foram: o protocolo Chord e o
PABX Virtual em Linux Asterisk. Neste item do trabalho é detalhado os processos de
implantação e configuração dessas ferramentas.
4.6.1 Implantação do protocolo Chord
Um problema fundamental que confronta aplicações par-a-par é a localização
eficiente do nó que armazena um dado em particular. O Chord é um protocolo de
busca distribuída que trabalha sobre esta solução.
A localização de dados pode ser facilmente implementada no Chord, por ele
associar uma chave com cada item de dados, e armazenar a chave/item de dados
para o nó na qual esta chave mapeia.
O Chord adapta-se eficientemente e dinamicamente conforme os nós se juntam e
separam-se dos sistemas, e pode responder a queries, mesmo com os sistemas
continuamente mudando de estado.
Análises teóricas, simulações, e experimentos, mostram que o Chord é escalável
(STOICA, 2001), com um custo de comunicação atraente, além do que o Chord
mantêm o estado de cada nó verificando de forma logarítmica o comportamento e o
número de nós na rede.
Sistemas e aplicações par-a-par são sistemas distribuídos sem qualquer controle
centralizador ou organização hierárquica, nos quais o software que trabalha em cada
nó é equivalente em funcionalidade, similar a um sistema cliente servidor embutido
na máquina.
Uma análise do desempenho de aplicações par-a-par enumera como vantagens:
armazenamento redundante, continuidade, seleção de servidores próximos,
anonimato, busca e autenticação eficientes. A operação central mais importante em
sistemas par-a-par é a localização eficiente dos itens de dados. O Chord é um
protocolo escalável para buscas em sistemas par-a-par dinâmicos com freqüentes
entradas e saídas de nós.
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O protocolo Chord suporta apenas uma operação: dada uma chave, ele mapeia esta
chave para um nó do sistema. Dependendo da aplicação que está usando o Chord,
o nó pode ser responsável por armazenar um valor associado com a chave. O Chord
é uma variante de hashing consistente, baseado nos sistemas DHT (WIKIPEDIA,
2006b). Para assinar a chave o nó do Chord. hashing consistente tende a balancear
a carga, desde que cada nó receba aproximadamente o mesmo número de chaves e
envolvam apenas um pequeno movimento delas quando os nós chegam e deixam o
sistema.
Observando-se o hashing consistente, demonstra-se que os nós conhecem a
maioria dos outros nós do sistema, tornando impraticável aumentar a escala de
número de nós.
Em contraste, cada nó do Chord precisa “rotear” a informação sobre alguns nós; isso
se deve ao fato da tabela de roteamento ser distribuída. Um nó resolve a função de
hash por comunicar-se com outros nós. Num estado constante num nó N do
sistema, cada nó mantém somente informações sobre O (Log N) de outros nós, e
resolve todas as buscas via O (Log N) através de mensagens para outros nós.
Chord mantém informações de roteamento tanto do nó que chega, como do nó que
deixa o sistema; a probabilidade deste evento resulta em não mais do que O (Log2
N) mensagens.
Três características distinguem o Chord de outros protocolos par-a-par: sua
simplicidade, exatidão e desempenho. O Chord é simples, roteando uma chave
através da seqüência de O (Log N) para outros nós ao destino. Um nó do Chord
requer informação a respeito de O (Log N) de outros nós para um roteamento
eficiente, porém este desempenho degrada quando a informação está com os dados
errados. Isto é importante na prática, pois os nós irão entrar e sair da rede
arbitrariamente, e a consistência do estado O (Log N) estado pode ser difícil de ser
mantido. Somente uma parte da informação por nó necessita estar correta para que
o Chord garanta (though slow) roteamento de queries. O Chord tem um algoritmo
simples para manter esta informação num ambiente dinâmico (STOICA, 2001).
4.6.2 Projeto Chord
“O projeto do Chord permite construir sistemas distribuídos usando idéias do P2P”
(STOICA, 2001)
O Chord é completamente descentralizado e estruturado, podendo encontrar dados
usando somente as mensagens do log(N), onde N é o número dos nós no sistema. É
desenvolvido no MIT e o código fonte atual para download é usado sob licença do
MIT.
4.6.3 Visão geral do Chord
Usando o protocolo de busca do Chord, nó e chaves são arranjados em um círculo.
O círculo não pode ter mais que 2m nós. O anel pode ter várias identidades de
chaves de 0 a 2m - 1. No diagrama da figura [31] obteve-se m = 3.
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No diagrama da figura 33 os círculos representam nós. Os pontos pretos
representam chaves. Nos identificadores (ID’s) das chaves são atribuídos m-bit que
identifica como usar o hashing consistente. O algoritmo SHA-1 (Secure Hash
Algorithm) (WIKIPEDIA, 2006e) é a função base do detalhamento para o hashing
consistente. O hashing consistente é integral para probabilidade do bom
desempenho e porque ambas as chaves e ID’s dos endereços ip são distribuídos
uniformemente e no mesmo espaço do identificador.

Figura 33: Círculo identificador do Chord
O hashing consistente também é necessário para permitir que os nós juntem-se e
saiam da rede sem ruptura ou quebra do encadeamento da rede. Cada nó tem um
sucessor e um predecessor. O sucessor de um nó ou chave é o nó seguinte no
círculo que identifica quando você se move no sentido horário. O predecessor do nó
ou chave é o nó seguinte no círculo da identificação de quando você se move no
sentido anti-horário. No exemplo, o sucessor do nó 2 é o nó 3, e o predecessor do
nó 1 é o nó 0.
Mais de um sucessor e predecessor são mantidos em uma tabela, esta ação visa
manter uma probabilidade elevada de que os ponteiros do sucessor e do
predecessor apontem realmente aos nós corretos, após uma possível falha ou saída,
tanto do sucessor ou do predecessor inicialmente apontado.
No exemplo a tabela aponta um nó mostrado acima com seus ponteiros aos
identificadores nos intervalos 2X em torno do anel do Chord que para em M/2.
Um exemplo de pedido de chave em uma mesma rede é a imagem precedente que
indica a mesma tabela e ponteiros.
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4.6.4 Usos potenciais do Chord
Entre as utilizações e potencialidades do protocolo Chord pode-se destacar:
Espelhamento: como mecanismo de balanceamento de carga em uma rede local a
qual hospeda a informação disponível aos computadores fora da rede local. Este
esquema pode permitir que os colaboradores balanceiem a carga entre muitos
computadores em vez de um servidor central, assegurando a disponibilidade da
aplicação através de compartilhamento.
Armazenamento: em uma rede, uma vez que um computador entra nela seus dados
disponíveis serão distribuídos por toda a rede, sendo que essas informações serão
recuperadas se este computador se desconectar da rede.
Distribuição de diretórios: recuperação dos arquivos sobre a rede dentro de uma
pesquisa na base de dados. Por exemplo: transferência de arquivos com clientes
par-a-par.
Buscas em grande escala por combinação: chaves que são soluções de problema
sendo que cada chave traça um nó, ou computador, que é responsável para avaliar
como uma solução ou não.
4.6.5 Aplicação Chord
O Chord deve contatar a maioria dos nós de (log N) para encontrar um sucessor em
uma rede do nó N, de forma que tenha uma elevada probabilidade de sucesso.
Como exemplo pode-se definir um nó n que envie uma pergunta para uma chave k.
Supondo que o nó p seja o nó que tem a chave k no Chord e sendo n diferente de p,
então o nó n envia a sua pergunta ao predecessor mais próximo da chave k, e será
indicado em uma tabela que houve uma chamada no intervalo dos n´s em algum
lugar entre n e p. Este intervalo no nó é chamado de i de n e p, e a nova distância
entre n e p é 2i − 1 no pior dos casos.
Assim esta distância é menor que a metade de cada passo e com m passos. Para
definir m como uma variável geral, a requisição deverá ter chegado no nó p.
Lembrando que os identificadores são aleatórios e depois a probabilidade de 'LOG
N' será [2m/N] e o número previsto de identificadores neste intervalo é 1, com alta
probabilidade de sucesso de ser realizado somente O(log N).
Se o Chord se mantiver em r = O(log N) (predecessores/sucessores), com grande
probabilidade de sucesso e se cada nó tiver uma probabilidade de 1/4 de falha, o
sucessor será encontrado e retornará aos nós corretos. Simplesmente com
probabilidade [1/4]r = [1/N], que é uma probabilidade alta de sucesso e o nó terá o
ponteiro correto. (STOICA, 2001)
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4.6.6 Requisitos necessários para implantação do Chord
A seguir é descrito os passos de como construir e operacionalizar um servidor
Chord/Dhash.
O código fonte para implantação do Chord consiste de diversos componentes:
Biblioteca Chord (que controla a funcionalidade básica do Chord): Ela mantém a
tabela de roteamento e é capaz de avaliar e procurar o próximo sucessor. Depende
da biblioteca SFS (Self-certifying File System) (FS, 2006) para os serviços RPC.
Biblioteca Dhash: libdhash e libdhashclient: Implementam o Dhash, o algoritmo que
lida com o armazenamento dos blocos na rede Chord. Depende da biblioteca SFS e
da biblioteca Chord.
O servidor DHash (lsd): O lsd (library server dhash) é o programa que implementa os
protocolos Chord e DHash. Ele depende da biblioteca Chord e DHash assim como
da biblioteca SFS.
CFS (Client File System): O CFS implementa um sistema de arquivos distribuídos
somente para leitura. Ele depende da biblioteca Chord e SFS e o SFS servidor
loopback.
4.6.7 Preparação do ambiente para o Chord
O Chord funciona em qualquer sistema que suporta SFS. Isto inclui Linux, FreeBSD,
OpenBSD, Solaris, Macintosh OS X e NetBSD. O Chord é baseado num sistema de
arquivos SFS de usuário. Para construir o Chord é preciso construir uma árvore SFS
para conectá-lo. Pode-se conectar como uma árvore instalada (/usr/local/lib/sfs0.8pre em máquinas PDOS), mas ocasionalmente é dependente das características
da última versão CVS (Concurrent Versioning System) do SFS. Então é preciso
construir uma árvore própria SFS.
Nota-se que para rodar o serviço de pesquisa Chord, é necessário somente a
construção do SFS em ordem para conectar com as bibliotecas. Não é necessário
rodar o sistema de arquivo SFS para usar o serviço de pesquisa Chord. Para rodar o
cliente CFS é preciso rodar o programa cliente SFS.
4.6.8 Como obter e construir o SFS
A obtenção do documento SFS é feito através do link internet www.fs.net. É
necessário o uso da versão mais recente do CVS para o SFS, porque o código base
do Chord faz uso de algumas características não disponíveis em versões anteriores
à versão (0.7.2). Algumas distribuições podem prover uma pré-construção do
snapshots do SFS. Se for necessário o uso do dmalloc para corrigir o programa,
deverá ser construída uma cópia local do SFS para ser ativada (--with-dmalloc).
As seguintes ferramentas são necessárias para construir o SFS:
GCC 2.95 versão 3.x ou superior;
Autoconf, automake, GNU make;
Berkeley DB do www.sleepycat.com.
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A construção do SFS está documentada na página do SFS, o resumo do processo é
este:
Rodar. /setup em seu diretório de origem
Construir um diretório
Rodar o script de configuração no diretório de origem
Digitar gmake ou make.
Uma informação semelhante a esta deverá aparecer:
%
%
+
+
+
+
+
+
+

cd ~/src/sfs1
./setup
gm4 libsfs/Makefile.am.m4 > libsfs/Makefile.am
gm4 svc/Makefile.am.m4 > svc/Makefile.am
uvfs/setup
chmod +x setup
aclocal
autoheader
automake --add-missing

% mkdir ~/sfs-build
% cd ~/sfs-build
% ~/src/sfs1/configure --with-dmalloc
creating cache ./config.cache
checking for a BSD compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking whether make sets ${MAKE}... yes
checking for working aclocal... found
checking for working autoconf... found
checking for working automake... found
checking for working autoheader... found
% gmake
% cd ~/src/sfs1
4.6.9 Obtenção do Chord
O protocolo Chord foi desenvolvido pelo MIT através de sistema operacional de
plataforma aberta e possui três versões para baixa e uso:
Versão leitura e escrita (read/write) do CVS, voltada para desenvolvedores e
acadêmicos.
Versão anônimo CVS, voltada para aplicações ‘low profile’.
Versão nightly snapshots, voltada para aplicações profissionais.
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4.6.9.1 Versão leitura e escrita (read/write)
O uso desta opção serve para checar freqüentes mudanças que ocorrem no Chord
assim como colaborar no seu desenvolvimento. Para obtenção deste acesso
read/write é necessária obtenção de uma conta nos servidores de arquivos PDOS. É
preciso fazer parte do grupo Chorddv editado no aquivo /etc/group em amsterdam.
% cvs -d /shome/am0/sfsnetcvs co -P sfsnet
É necessário ter um agente SFS próprio rodando, senão será impossível a edição do
arquivo original. É possível também acesso ao repositório via SSH (Secure Shell). O
caminho nesse caso será o seguinte:
% env CVS_RSH=ssh cvs -d user@amsterdam:/home/am0/sfsnetcvs co -P sfsnet
4.6.9.2 Versão nightly snapshot
Para construir a última Nightly Snapshot é preciso baixar o arquivo do diretório
Snapshot. Descompactando o arquivo usando o GNU tar, poderá ser iniciado a
construção do Chord.
4.6.9.3 Versão anônimo CVS
A versão anônimo é aberta para qualquer usuário. Quem utiliza o CVS anônimo tem
de seguir o caminho Chord-dev @ pdos.lcs.mit.edu.
Para checar a origem via anônimo CVS é preciso dos seguintes comandos:
% cvs -d :pserver:anoncvs@cvs.pdos.lcs.mit.edu:/cvs login
Logging in to :pserver:anoncvs@cvs.pdos.lcs.mit.edu:2401/cvs
CVS password: _press return_
% cvs -d :pserver:anoncvs@cvs.pdos.lcs.mit.edu:/cvs co -P sfsnet
4.6.10 Construindo o Chord
O processo de construir o Chord é baseado no ‘faça automaticamente’ (automake).
Em adição do SFS será necessário:
Berkeley DB V4.x do www.sleepycat.com;
Gtk2 (se for necessário a construção do vis)
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Após estes passos tem-se a seguinte configuração:
%
%
+
+
+
+
+

cd src/sfsnet
./setup
gm4 svc/Makefile.am.m4 > svc/Makefile.am
chmod +x setup
aclocal
autoheader
automake --add-missing

% mkdir ~/Chord-build
% cd ~/Chord-build
% ~/src/sfsnet/configure --with-dmalloc --with-sfs=$HOME/sfsbuild/
creating cache ./config.cache
checking for a BSD compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking whether make sets ${MAKE}... yes
checking for working aclocal... found
checking for working autoconf... found
checking for working automake... found
checking for working autoheader... found
checking for working makeinfo... found
checking host system type... i386-unknown-freebsdelf4.3
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler (gcc ) works... yes
checking whether the C compiler (gcc ) is a cross-compiler...
no
checking whether we are using GNU C... yes
% gmake
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4.6.11 Rodando o Chord
O programa Chord é nomeado lsd. O lsd tem algumas opções de linhas de
comando:
% ./lsd
Usage: lsd -j hostname:port -p port
[-d <dbsocket or dbprefix>]
[-v <number of vnodes>]
[-S <sock>]
[-C <ctlsock>]
[-l <locally bound IP>]
[-m [Chord|debruijn]]
[-b <debruijn logbase>]
[-s <server select mode>]
[-L <warn/fatal/panic output file name>]
[-T <trace file name (aka new log)>]
[-O <config file>]
$ ../utils/adbd -h
./utils/adbd: invalid option -- h
Usage: adbd -d db -S sock
Isso corresponde a:
-j hostname: porta de local para rodar o nó; usado para o bootstrap
-p port: escuta porta UDP e TCP
-d dbsock: o prefixo usado para base de dados para armazenar dados persistentes
-v nvnodes: cria nós virtuais em um único processo
-S socketpath: usa esse caminho para o domínio Unix para requisições locais
-L ipaddess: escuta o endereço local especificado; útil para múltiplos hosts
-m mode: usa o modo de roteamento selecionado.
-d, -C, -S, -L e -T: opções úteis para o controle onde o lsd coloca vários arquivos
locais e deve ser especificado quando são ativados múltiplos lsds em uma única
máquina.
adbd: serve como um programa de base de dados assíncrono para o lsd tentar
ocultar as latências de disco do lsd.
Quando for preciso que Chord rode sem qualquer opção, o padrão de
armazenamento da base de dados ficará no diretório /var/tmp/db e é colocado um
soquete em /tmp/db-sock. Com as opções -d e -S respectivamente pode-se mudar
estes padrões. Pode-se desejar fazer isso para isolar arquivos em um único
diretório, então se deve passar um argumento apropriado –d para o lsd e para o
syncd.
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O syncd é um programa de ajuda a assegurar níveis de aplicação suficientemente
altos para diferentes tipos de bloco:
./syncd
Usage: syncd -j hostname:port
[-L logfilename]
[-v <number of vnodes>]
[-d <dbprefix>]
[-e <efrags>]
[-c <dfrags>]
Deve-se apontar no syncd como contactar o lsd local através de um endereço IP
local e porta local (-j hostname:port) e também o número de vnodes rodando
naquele lsd (-v). Se foi alterado o caminho do soquete da base de dados padrão (-S
to adbd) deverá esse caminho ir para -d.
4.6.11.1 Iniciando o nó bootstrap
Quando um nó junta-se a rede Chord ele deve contactar um nó conhecido ou um nó
bootstrap. Qualquer nó, uma vez rodando, pode servir como nó bootstrap.
Entretanto, quando um nó roda como parte de uma rede Chord, ele mesmo deve ser
seu bootstrap. Tudo isso significa que quando iniciado o nó, deve-se especificar uma
porta (preferencialmente deixando o Chord escolher uma) e deixar o ajuste do nó
bootstrap por ele mesmo.
O exemplo ilustra este processo como pode ser executado pelo host nomeado
sure.lcs.mit.edu. O fato importante para notar é que esse nó tem especificado um
número de porta e ele mesmo é especificado como nó bootstrap
(sure.lcs.mit.edu:10000).
% ../utils/adbd &
% ./lsd -j sure.lcs.mit.edu:10000 -p 10000
Chord: running on 18.26.4.29:10000
init_ChordID: my address: 18.26.4.29.10000.0
1004828619:637146 myID is
caa42d5de473ac83e5be5cd96cdcaa6f7b85da56
lsd: insert: caa42d5de473ac83e5be5cd96cdcaa6f7b85da56
1004828622:099189 stabilize:
caa42d5de473ac83e5be5cd96cdcaa6f7b85da56 stable! with estimate
# nodes 1
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4.6.11.2 Iniciando nós adicionais
Quando adicionado um nó, o argumento da porta é opcional, e o endereço de um nó
rodando deveria ser especificado depois do parâmetro -j. Se a porta não é
especificada, o lsd escolherá uma porta sem uso.
% ./lsd -j sure.lcs.mit.edu:10000
init_ChordID: my address: 18.26.4.29.2496.0
1004829020:385471 myID is
b678329a53d1a0a3e54fcd7a46d0d09d097fee34
lsd: insert: b678329a53d1a0a3e54fcd7a46d0d09d097fee34
1004829027:570355 stabilize:
b678329a53d1a0a3e54fcd7a46d0d09d097fee34 stable! with estimate
# nodes 12
Se múltiplos lsds estão rodando na mesma máquina, é necessário que seja
separado recurso para cada nó, conforme exemplo:
% mkdir /var/tmp/lsd-a &&
% lsd -d ./db -S ./sock
18.26.4.29:10000 -p 10000
% mkdir /var/tmp/lsd-b &&
% lsd -d ./db -S ./sock
18.26.4.29:10000 -p 10002

cd
-C
&
cd
-C
&

/var/tmp/lsd-a
./ctlsock -L ./log -T ./trace -j
/var/tmp/lsd-b
./ctlsock -L ./log -T ./trace -j

Isso especifica os locais ao invés de contar com a base de dados colocada por
padrão em /var/tmp e controlar soquetes em /tmp e logando para stdout e stderr.
4.6.12 O benchmarking client
A maneira mais fácil de utilizar o DHash é com o synthetic client dbm, localizado no
diretório devel da árvore, conforme exemplo:
% ./dbm 0 /tmp/Chord-sock 128 8192 - s 0 1
% ./dbm 0 /tmp/Chord-sock 128 8192 - f 10 2
O primeiro nó virtual trás de volta 128k blocos usando “2” como uma distribuição
aleatória para gerar os blocos e para rodar 11 buscas simultâneas. Os resultados
serão publicados fora do padrão. Se de fato for rodado esse comando será visto
uma série de mensagens de erros desde os blocos gerados pela distribuição
aleatório “2” nunca inserido.
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4.6.13 Construindo o VIS (Visual Instruction Set)
Pode-se querer visualizar o estado do anel Chord para melhor entendimento de suas
propriedades. Para isso é disponibilizado uma ferramenta de visualização chamada
de VIS. A ferramenta VIS requer GTK (GTK, 2006) que é uma ferramenta para
elaborar gráficos em Linux. Se o GTK está instalado num local fora do padrão é
possível uma nova especificação, utilizando o prefixo –with-gtk-prefix.
O VIS junta os mesmos argumentos de linha de comando como o lsd. Para rodar o
ponto VIS em qualquer nó do sistema, é necessário o seguinte comando:
./vis -j sure.lcs.mit.edu:10000 [-a sec] [-f color file]
4.6.13.1 Rodando VIS
O argumento opcional especifica a freqüência de auto-atualização em milisegundos
(-a) e o arquivo mapeando latência para cores (-f). A monitoração é semelhante a
figura 32.

Figura 34: VIS implantado no Chord
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Neste exemplo, as setas de um único nó são mostradas. Para mostrar a informação
de outros nós clica-se com o botão direito. Os botões Show All e Show None são
atalhos para o estado do desenho de todos os nós em ligado e desligado. O botão
Refresh atualizará na rede o estado atual dos nós; se um nó não puder ser
alcançado, não será observado.
4.7 Asterisk
Asterisk é um sistema baseado em software livre para telefonia, além de opções e
facilidades de pabx, ele pode ser adaptado como um sistema telefônico completo
(SMITH, 2005).
A linha telefônica, assim como os acessos ADSL (Asymmetric Digital Subscriber
Line), são baseadas em sistemas de telefonia fixa analógica tradicional (POTS –
Plain Old Telephone Service).
A tecnologia VoIP é uma alternativa para trabalhar junto com POTS e dependendo
da conexão, pode-se obter mais que uma ligação telefônica simultânea com um
único acesso e/ou conta, além da opção de poder ser configurado um número de
telefone como se fosse uma linha convencional.
4.7.1 Instalação e configuração de um sistema Asterisk
Quanto mais complicada a aplicação, mais problemática será a configuração do
Asterisk, neste caso o Asterisk será configurado para trabalho em uma rede local e
será necessária a abertura de porta tcp para que o SIP possa fazer resolução de
NAT, o Asterisk pode resolver as questões de NAT com a porta liberada.
A instalação do sistema é simples, as maiorias das distribuições incluem um pacote
do programa, os arquivos de configuração e seus parâmetros são os mesmos,
independente da distribuição Linux utilizada.
4.7.2 Compilando o Asterisk
Para compilar a partir do código fonte, é utilizado o seguinte procedimento:
Foi baixado o código fonte e descompactado o pacote com o comando:
tar cvfz [nomedoarquivo]
Utilizou-se o comando cd para entrar no código e iniciado o processo com o
comando make. Digitou-se make install (como root) para instalar o Asterisk no lugar
adequado do sistema de arquivos.
Os arquivos não ficam no diretório /usr, em vez disso são colocados na raiz (/), para
alterar esse comportamento, abriu-se o arquivo Makefile em um editor de texto e
modificada a linha que começa com INSTALL_PREFIX=, digitando-se “/usr/local”
logo após o sinal de igual. Isso evita que os arquivos do sistema sejam prejudicados
sem aviso e permite uma remoção mais fácil do Asterisk, se houver necessidade.
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Após a instalação do Asterisk, existem arquivos .conf em /etc/asterisk. O Asterisk é
um aplicativo minimalista: contém apenas alguns módulos, que são carregados em
operação, quando necessários. O compacto “kernel” do Asterisk contém as funções
centrais que controlam esses módulos. Há um grande arquivo de configuração
global em /etc/asterisk.
A maioria desses arquivos não tem interesse prático, eles se referem as partes do
Asterisk em que o uso não é habitual, porém existem duas exceções: o sip.conf e o
extensions.conf.
4.7.3 Trabalhando os arquivos sip.conf e extensions.conf
Como o trabalho volta-se para o protocolo SIP, foi implementado esse módulo,
apesar de existirem outros módulos de protocolo como IAX2 (Inter-Asterisk
eXchange Protocol) (WIKIPEDIA, 2006d) e SCCP (Skinny Client Control Protocol)
(WIKIPEDIA, 2006f). O módulo que deverá ser trabalhado é o chan.sic. O arquivo de
configuração correspondente é o sip.conf.
Os parâmetros em sip.conf permitem que o Asterisk se logue no servidor VoIP como
se fosse um telefone, de modo semelhante os usuários da rede local podem se logar
no servidor Asterisk como se fossem telefones.
O Asterisk funciona como um servidor Proxy, redirecionando conexões locais para
outras redes externas.
Os arquivos de configuração são organizados em seções. A primeira seção do
sip.conf é chamada geral (general), como nos outros arquivos dos outros módulos,
por padrão essa seção já está preenchida, altera-se as linhas disallow=all
removendo-se o ponto-e-vírgula (;) no início da linha (serve para comentar a linha, e
ela não é lida pelo sistema), é repetido o processo para as duas linhas seguintes,
que começam com linguagem (language) e adicionada uma linha com a expressão
allow=alaw.
Se o servidor Asterisk utilizar um roteador NAT para acessos externos, será
necessário retirar o comentário (;) da linha nat=no e alterar o comando não (no) para
sim (yes), isso especifica que o Asterisk deve manipular conexões para dentro e
para fora da rede.
O Asterisk se autentica no servidor SIP do VoIP como se fosse um telefone. A
configuração referente a essa autenticação se localiza no sip.conf. Cada linha
poderá ser referenciada a um provedor VoIP começando com “register”, com a
seguinte sintaxe: register=> nome:senha@servidor SIP/extension.
Neste caso para cada provedor é necessária a adição de uma linha.
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O Asterisk possibilita entradas tipo par (peer) para ponto/ramal visando organização
das chamadas, com a seguinte característica:
[Provedor VoIP]
type=peer
secret=Senha
username=nome
host=servidor VoIP
fromuser=nome
fromdomain=Servidor VoIP
insecure=very
É necessária uma entrada semelhante a esta, mas com nomes diferentes para cada
linha tipo de registro (register) em sip.conf, no final deste arquivo.
A última etapa do processo é o acréscimo de linhas para que telefones SIP da rede
local possam se registrar no servidor, eles podem ser aparelhos VoIP ou softphones.
No final do arquivo, é escrito primeiro um nome para o PC/aparelho da rede local:
[Nome], pode ser escolhido qualquer nome com letras e/ou números. Como exemplo
uma entrada completa supondo “2000” o nome do aparelho:
[2000]
type=friend
secret=senha
mailbox=100
caneINVITE=yes
context=default
insecure=very
host=dynamic
A maneira para se configurar pontos adicionais é similar, sendo necessário
especificar o nome de usuário e senha para cada entrada e mudar o número da
caixa de correio (mailbox). Uma maneira simples utiliza nomes numéricos e
aumentar progressivamente os nomes dos aparelhos, o mesmo pode ser feito no
campo caixa de correio.
Após a configuração a seção geral (general) e criar contas para o servidor VoIP e,
pelo menos um cliente local, é necessário salvar o arquivo sip.conf. A listagem 1
mostra um exemplo desse arquivo:
01
02
03
04
05
06
07
08
09

nonumber
{general]
port = 5060
bindaddr = 0.0.0.0
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
maxexpirey=3600
defaultexpirey=120
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

context=default
language=pt (br)
register => 5552XXX:senha@provedorexemplo.com.br/5552XXX
[provedorexemplo]
type=peer
secret=SENHA
username=5552XXX
host= provedorexemplo.com.br
fromuser=5552XXX
fromdomain= provedorexemplo.com.br
insecure=very
type=friend
secret=senha
mailbox=100
caneINVITE=yes
context=default
insecure=very
host=dynamic

4.7.3.1 Criando plano de discagem
O plano de discagem é o painel de conexões para ligações via Asterisk. Ele
especifica como direcionar chamadas externas e locais. Planos de discagem são
complexos, mas não impossíveis de administrar.
O plano fica em /etc/asterisk/extensions, o arquivo padrão possui exemplos que
podem não ser adequados, é conveniente renomear o arquivo para
extensions.conf.old e criar um novo, este arquivo inicia com uma seção geral
(general) da seguinte forma:
[general]
static=yes
writeprotect=no
O comando padrão no extensions.conf é exten. Ele é chamado tanto para ligações
externas, quanto locais, e direciona a ligação para a rede local ou externa, com a
seguinte sintaxe:
exten => numero_chamado.prioridade.ação
A opção prioridade não é usada para determinar a importância da ligação, mas para
definir a ordem em que os comandos em ação serão executados, quando houver
diferentes opções em várias linhas do tipo exten.

99

É necessária a criação da seção padrão (default), que é utilizada para manipular
ligações não definidas. Teoricamente pode-se dividir o extensions.conf em quantas
seções forem necessárias, neste caso foi limitado para manter o arquivo simples.
A primeira parte da seção padrão é genérica de caráter obrigatório, ela contém echo
test, necessário para checar a conexão entre o Asterisk e o telefone:
[default]
exten => 600,1,Playback(demo-echotest)
exten => 600,2,Echo
exten => 600,3,Playback(demo-echodone)
exten => 600,4,Goto(s,6)
A seção padrão também é onde se especifica o que fazer com ligações para fora.
Uma opção útil é exigir que um número seja discado para obtenção da linha externa,
com isso consegue-se ligações entre ramais internos. A linha seguinte determina
que o Asterisk direcione chamadas para fora que começam com zero (0) para o
provedor externo “ProvedorVoIP”:
Exten => _0.,1,Dial(SIP/${EXTEN:1}@ProvedorVoIP)
_0 significa que o comando será realizado com todas as ligações que começam com
“0”. 1 indica a prioridade.
Dial(SIP/${EXTEN:1}@ProvedorVoIP) especifica que o comando de discagem
interno do Asterisk deve ser usado. SIP informa que o protocolo SIP deve ser
utilizado para fazer a chamada. A barra (“/”) separa o protocolo do número a ser
discado, neste exemplo, ele está na variável ${EXTEN}. O “1” remove o primeiro
dígito do conjunto de números a ser discado, já que o “0” foi usado para se obter
linha. A expressão @ProvedorVoIP especifica o provedor VoIP para onde a
chamada será direcionada.
Nas linhas do tipo register em sip.conf, o último valor de cada linha é o nome que o
Asterisk usa para gerenciar chamadas de fora para o servidor, esse valor no
exemplo é o nome do usuário no provedor VoIP.
No caso de se utilizar o nome “2000” como nome de usuário do primeiro telefone,
pode-se utilizar as linhas seguintes, substituindo “Nome” pelo nome de usuário no
provedor VoIP, o último valor da linha register:
exten
exten
exten
exten

=>
=>
=>
=>

Nome,1,Dial(SIP/200,15,tTr)
Nome,2,VoiceMail,u2000
Nome,102,VoiceMail,b2000
Nome,103,Hangup

A primeira linha direciona as chamadas de fora para o usuário/telefone de nome
“2000”. As linhas 2 e 3 iniciam a secretária eletrônica virtual do Asterisk, caso o

100

telefone “2000” esteja ocupado ou não disponível. A linha 4 desliga o telefonema ao
fim das três etapas anteriores.
É necessário repetir esta última etapa para todas as linhas do tipo register no
sip.conf. Se for necessário direcionar ligações para outros telefones além do “2000”
(no exemplo) é necessário a mudança dos números após SIP/. A listagem 2 fornece
um exemplo com um arquivo extensions.conf:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

nonumber
{general]
static = yes
writeprotect=no
[default]
exten => 600,1,Playback(demo-echotest)
exten => 600,2,Echo
exten => 600,3,Playback(demo-echodone)
exten => 600,4,Goto(s,6)
exten => 2999,1,Ringing
exten => 2999,2,VoicemailMain,s2000
Exten => _0.,1,Dial(SIP/${EXTEN:1}<\@>@provedorexemplo)
exten
exten
exten
exten

=>
=>
=>
=>

Nome,1,Dial(SIP/200,15,tTr)
Nome,2,VoiceMail,u2000
Nome,102,VoiceMail,b2000
Nome,103,Hangup

O Asterisk não permite que se rode o programa logo após a instalação, para alterar
este comportamento é necessário abrir o arquivo /etc/default/asterisk e mudar o
valor “no” de RUNASTERISK= para “yes”, então é possível iniciar o Asterisk com o
comando /etc/init.d/asterisk start.
4.7.4 Serviços agregados no Asterisk
Pode-se considerar como serviços agregados do PABX virtual Asterisk a secretária
eletrônica e a caixa posta de voz.
4.7.4.1 Secretária eletrônica
O Asterisk tem uma secretária eletrônica virtual 100% funcional, que precisa ser
habilitada para cada telefone/usuário. O programa adicional addmailbox é utilizado
para esta ação, sendo necessário o nome do usuário para quem se deseja adicionar
a secretária (no exemplo “2000”).
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No sip.conf, associa-se a caixa de mensagens (mailbox) “100” para o usuário “2000”.
Como root, digita-se add-mailbox no terminal. Se o programa perguntar sobre o
contexto (context) será necessário digitar “default”. Quando for solicitado o número
da caixa de mensagens, digita-se “100”, o script se encarregará do restante,
configurando todos os arquivos necessários.
Estão disponíveis mensagens da secretária eletrônica em alguns idiomas, não foi
encontrado arquivo em português brasileiro, mas é possível gravar respostas
personalizadas no formato .wav e convertê-las para .gsm com o aplicativo SoX. O
formato .gsm é um arquivo de áudio bem compactado, ideal para áudio que será
transmitido no telefone.
4.7.4.2 Caixa postal de voz
Para se fazer com que o Asterisk toque as mensagens gravadas é necessário
modificar o arquivo extensions.conf, acrescentando as seguintes linhas:
exten => 2999,1,Ringing
exten => 2999,2,VoicemailMain,s2000
Neste caso quando for discado 2999 de um telefone interno, será automaticamente
conectado a caixa postal do usuário 2000. No primeiro acesso será necessária a
especificação de uma senha de acesso.
Se a rede estiver configurada como VPN (Virtual Private Network), é possível usar
um softphone em conjunto com o OpenVPN para acesso ao servidor Asterisk.
4.8 Procedimentos dos testes realizados
Visando o entendimento dos procedimentos, são explicados os padrões e modelos
utilizados no trabalho.
A rede foi montada sobre um switch nível 2.
Os protocolos foram implementados sobre uma plataforma de rede baseada em
distribuição Linux (Debian) (WIKIPEDIA, 2006a) na versão Br (DEBIAN-BR, 2006). A
escolha deste sistema deve-se às facilidades encontradas em softwares sem
necessidade de licença de uso.
O protocolo Chord foi implementado seu conjunto completo de funcionalidades,
incluindo os protocolos necessários para construção e manutenção dos índices
distribuídos (tabelas hash). Também foi implementado as operações de inserção e
exclusão, usando algoritmos similares ao de busca.
O protocolo SIP é obtido a partir da máquina com o PABX Asterisk e dos terminais
compatíveis.
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4.8.1 Modelo de rede utilizado nos testes
Na aplicação VoIP cliente servidor é proposto o tráfego de arquivos para geração de
tráfego na rede, no modelo trafega-se arquivos com tamanhos com máximo de 10
KB. Para simulações posteriores, pode ser utilizado qualquer tipo de arquivo.
É considerado que um mesmo conteúdo pode ser disponibilizado por diferentes
integrantes.
A distribuição dos integrantes é feita de maneira aleatória, aderindo ao próprio
conceito da rede par-a-par. Falhas de enlace podem ser simuladas no protótipo,
visto que a qualidade da comunicação é altamente dependente das condições do
ambiente. O modelo assume qualidade de enlace homogênea, em que todos os
enlaces da rede possuem taxas de erro equivalentes. Entretanto, podem ser
avaliados nos cenários o impacto da qualidade do canal. Não serão consideradas
falhas por falta de energia nas simulações.

Figura 35: Protótipo proposto para testes par-a-par SIP
Os integrantes (computadores) podem entrar e sair da rede, como em um
revezamento. Essa dinâmica seguiu a distribuição aleatória para escolha de nós que
entram e saem da rede.
A aplicação que instancia a rede par-a-par é executada sobre o protocolo UDP
(POSTEL, 1980), não havendo ACKs (TANENBAUM, 2004) e/ou retransmissões de
mensagens perdidas.

103

4.8.2 Simulações e testes
São feitas quatro simulações: de carga na rede, do impacto do tamanho da rede, de
erros de canal e da dinâmica da rede. Para cada simulação são propostos
resultados divididos por propriedade a ser avaliada. São elas:
- Taxa de sucesso: Percentual de requisições atendidas com sucesso dentro da rede
par-a-par e na rede Proxy;
- Atraso: Atraso percebido pelo usuário ao requerer uma conexão. Inclui o tempo de
transmissão, localização e envio de resposta a uma requisição;
- Carga na rede: Efeitos na carga da rede sobre o desempenho das arquiteturas.
Para alcançar tais propriedades variou-se um ou mais parâmetros de um conjunto.
Este conjunto foi guiado por um padrão que segue o modelo descrito. A rede é
composta de 6 nós, todos eles executando uma instância da aplicação par-a-par. O
tempo de repouso e a periodicidade máxima de cada nó são 0.1s e 1.0s,
respectivamente.
O Chord utiliza uma função hash de 10 bits e as tabelas finger são atualizadas a
cada 5s. Mensagens de ping eram enviadas a cada 10s e o timeout de um ping é
apontado para 3s. As mensagens possuem o tamanho fixo de 64 bytes.
O período de simulação ocorreu entre 24 de julho de 2006 e 15 de agosto de 2006.
Os resultados apresentados representam a média de 10 execuções, cada uma
utilizando uma geração distinta de tráfego nas redes propostas.
Os nós foram emulados através de computadores da marca IBM, Netvista, com
processadores Pentium III, sendo que 5 máquinas operaram com memória de
256MBytes de RAM e uma máquina com memória de 128MBytes de RAM. O
comutador (switch) utilizado foi de camada dois, marca Cabletron, fazendo
apontamentos diretos nas portas IP dos equipamentos.
No nó 2 é instalado um PABX com código aberto Asterisk (SMITH, 2005), visando a
criação de um Proxy SIP para as necessidades na rede de repositório do protocolo
de aplicação. Esse PABX não visa o controle da rede, que é controlada pelo
protocolo Chord, assim como os clientes SIP em cada máquina.
O sistema operacional utilizado em cada máquina foi o sistema de código aberto
Debian na versão Br (DEBIAN-BR, 2006).
Cada máquina possui um software de emulação telefônica para VoIP baseado em
código aberto e todos os parâmetros foram configurados para operação em
protocolo SIP. Utilizou-se o terminal softphone x-Lite em versão para sistema
operacional Linux.
O analisador de rede utilizado foi o Ethereal, também em código aberto, encontrado
em http://www.ethereal.com/download.html (APÊNDICE 3) e customizado para
obtenção dos dados da rede e os cenários que foram expostos.
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4.8.2.1 Simulação de carga na rede
Para gerar carga na rede é utilizado o programa ping aumentando o ritmo de envio
de pacotes por unidade de tempo (opção flood –f) e verificado no analisador de
protocolos essa variação. Serão analisados os contadores de eventos das interfaces
(acessíveis através do programa ifconfig).
4.8.2.2 Simulação do impacto do tamanho da rede
A fim de manter-se o tamanho da rede fixa ajusta-se neste teste o número máximo
de 6 entidades SIP possíveis na topologia apresentada. A primeira bateria de testes
ocorre com apenas um micro na rede, a segunda com dois, e assim por diante, até o
número de 6 micros.
4.8.2.3 Simulação de erros de canal
Os erros são gerados mediante inserção de pacotes errados, desconexão de
computadores e desconexões de serviços. A cada simulação será inserido 500
pacotes com erros, através do analisador de protocolos, e retirado, manualmente,
por 10 segundos um computador da rede, e re-inserido após esse tempo,
consequentemente os serviços deste computador desativado serão desconectados
da rede.
4.8.2.4 Simulação da dinâmica da rede
Neste cenário varia-se o percentual de pares deixando a rede de 0 até 3 entidades
(entre 0% e 50%), da seguinte forma, a rede fixa trabalha com sempre com 3
computadores, e sobre essa rede fixa varia-se o número de entidades na rede em
cada simulação, sendo que a rede terá na primeira simulação 6 computadores, na
segunda simulação 5 computadores, na terceira simulação 4 computadores e na
quarta simulação 3 computadores.
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5 Testes realizados
Neste capítulo são demonstrados os resultados dos testes realizados.
5.1 Descrição do protocolo SIP implementado
A fim de alcançar os objetivos deste trabalho, foram implementadas duas infraestruturas com o protocolo SIP, sendo uma com rede tradicional baseada em cliente
servidor e outra através do protocolo estruturado Chord para verificação da
viabilidade de tráfego de voz em redes par-a-par.
5.2 Protocolo estruturado Chord DHT
No protocolo Chord (STOICA, 2001), os pares são responsáveis por no máximo 1/n
de todos os arquivos em uma rede de n nós. Isto faz com que a memória e largura
de banda sejam balanceadas entre os nós e melhora o desempenho do sistema. O
protocolo implementa buscas eficientes ao utilizar a tabela de apontamento finger
(finger table), que implementa uma tabela hash distribuída (DHT), a qual armazena
índices para viabilizar buscas em O(log n) tentativas.
De acordo com a especificação do protocolo (STOICA, 2001), os pares são
arranjados em um anel. A posição de um par no anel é seu identificador módulo 2m.
Para manutenção das referências para pares vizinhos no anel, as quais podem se
tornar inconsistentes devido à entrada e saída de pares, estes periodicamente
executam a função stabilize.
5.3 Modelos de rede para comparação de resultados
Em função do incipiente estudo de redes par-a-par sobre redes com VoIP, não
existem modelos reais para base e comparação dos experimentos.
As redes e protocolos que mais se aproximam da aplicação desejada ou são
proprietárias, ou trabalham com protocolos não estruturados, o que não se adapta
ao estudo, já que o protocolo par-a-par não estruturado ou não garante a entrega do
pacote desejado, ou aumenta o tráfego da rede, de forma que a mesma pode entrar
em colapso.
Optou-se por modelar a rede a partir de uma aplicação voltada para usuários
comuns que necessitam de comunicação de voz, por exemplo, podem-se citar esta
necessidade de uso em grupos empresariais, hospitais, órgãos governamentais,
tendo como metas a redução de custos, compartilhamento de equipamentos e infraestrutura.
Na aplicação VoIP, utilizando protocolo SIP e o protocolo Chord, as redes tornam-se
par-a-par estruturada e podem inclusive trocar conteúdo entre si.
Também foi considerado que um mesmo conteúdo pode ser disponibilizado por
diferentes integrantes.
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A distribuição dos integrantes foi feita de maneira aleatória. Falhas de enlace podem
ser simuladas no protótipo, visto que a qualidade da comunicação é altamente
dependente das condições do ambiente. O modelo assume qualidade de enlace
homogênea, em que todos os enlaces da rede possuem taxas de erro equivalentes.
Entretanto, podem ser avaliados nos cenários o impacto da qualidade do canal. Não
foram consideradas falhas por falta de energia nas simulações.
Os integrantes podem entrar e sair da rede, como em um revezamento. Essa
dinâmica seguiu a distribuição aleatória para escolha de nós que entravam e saiam
da rede.
5.4 Resultados
Os resultados visam a apresentação dos valores apontados para a avaliação do
protocolo par-a-par SIP utilizando o protocolo estruturado Chord estruturado
baseado no DHT para tráfego de informação de voz através do protocolo VoIP SIP,
comparando-se com a tradicional plataforma cliente servidor VoIP com protocolo
SIP.
Optou-se pelo SIP porque é um protocolo que, no geral, apresenta melhor
desempenho na avaliação, assim como está se tornando um padrão para as redes
VoIP.
Optou-se pelo Chord por ser um protocolo estruturado de plataforma aberta e com
configuração simples. É importante salientar que dentro deste protocolo é possível
encontrar vários grupos de discussão acadêmicos, uma vez que ele foi elaborado
dentro do MIT.
A configuração do conjunto de simulações experimentais para essa avaliação é
descrita a seguir.
5.5 Simulações e testes realizados
Os resultados da simulação foram divididos por propriedade avaliada, como exposto
anteriormente, em três testes:
- Taxa de sucesso;
- Atraso;
- Carga na rede: Efeitos.
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5.6 Carga da rede
Analisou-se o efeito da carga da rede sobre o desempenho do protocolo par-a-par
com SIP e do protocolo SIP sobre uma rede IP simples com tráfego sobre UDP.
Para tal, variou-se o número de conexões na rede e o número de requisições
efetuadas como um todo. Os resultados obtidos, apresentados em função do
número de requisições efetuadas ao longo do teste, são apresentados nas figuras
36, 37 e 38.
Como é observado na Figura 36, o SIP cliente servidor apresenta maiores taxas de
sucesso (entre 70% e 65%, aproximadamente) do que o Chord (entre 55% e 40%,
aproximadamente). Essa diferença deve-se à redundância de mensagens do Proxy
SIP, em que cada tráfego redireciona uma requisição a toda sua tabela. O Chord,
por outro lado, depende apenas de uma única cópia da requisição, que pode ser
perdida, esse efeito ocorre principalmente se houver uma baixa confiabilidade dos
meios de transmissão (RATNASAMY, 2002). Contudo, o custo do bom resultado do
SIP cliente servidor é alto tanto em termos de atraso como em overhead de
mensagens (figuras 37 e 38, respectivamente). Quando comparado com o Chord, o
SIP cliente servidor acarretou em atrasos de 3,1 a 5,5 vezes maiores e envios de
mensagens de 2,1 a 4,4 vezes maiores.
Embora o Chord tenha apresentado menores taxas de sucesso (em torno de 50%), o
protocolo apresentou melhor escalabilidade e sofreu menor impacto ao variar-se a
carga da rede.
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Figura 36: Número de requisições por simulação x taxa de sucesso
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Figura 37: Número de requisições por simulação x atraso (s)
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Figura 38: Número de requisições por simulação x número de mensagens enviadas
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5.7 Impacto do tamanho da rede
É importante na avaliação levar-se em conta o impacto do tamanho da rede que
cada topologia comporta.
Os resultados obtidos são apresentados nas figuras 39, 40 e 41. Para uma rede com
6 computadores, o SIP cliente servidor obteve a maior taxa de sucesso [Figura 39].
Por outro lado o protocolo Chord foi mais eficiente no tempo de resposta e número
de mensagens enviadas. Ele apresentou atraso até 77% menor e enviou de 25% a
70% menos mensagens [figuras 40 e 41, respectivamente] que o SIP cliente
servidor.
É importante notar que ambas as topologias foram muito sensíveis à variação do
tamanho da rede, com o aumento de elementos na rede ocorre uma diminuição
muito grande percentualmente na taxa de sucesso, aumento nas taxas de atraso e
perda no envio das mensagens. As variações de atraso foram tão sensíveis que a
resposta ocorreu em escala logarítmica.

Chord
SIP
80

taxa de sucesso (%)

70
60
50
40
30
20
10
0
0

1

2

3

4

5

6

7

número de entidades na rede

Figura 39: Número de entidades na rede x taxa de sucesso (%)
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Figura 41: Número de entidades na rede x número de mensagens enviadas
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5.8 Erro do canal
Redes locais estruturadas e com cabeamento estruturado apresentam taxa de erros
bem menores em comparação com redes metropolitanas ou WAN, assim como se
comparadas a redes sem fio, o que leva a um número pequeno de pacotes
descartados. A qualidade do enlace é altamente dependente do ambiente e da
localização do nó, variando significativamente de uma região para outra
(TANENBAUM, 2004).
Como mostra a figura 42, o Chord apresentou taxas de sucesso menores que 50%.
Esse resultado deve-se à dependência do protocolo e à confiabilidade do meio
(RATNASAMY, 2002) visto que o protocolo não possui mensagens redundantes. O
SIP cliente servidor, por outro lado, mostra um bom desempenho até mesmo em
ambientes cujas taxas de erros foram altas, isto é, 0.05 e 0.1 %. Contudo, nem
mesmo a redundância de mensagens do SIP cliente servidor foi capaz de mitigar
satisfatoriamente descartes em cenários sob alta taxa de erro, pois nem todas as
mensagens do protocolo possuem réplicas, aumentando a vulnerabilidade do
protocolo a perdas de pacotes, prejudicando principalmente o tráfego multimídia.
Os erros foram gerados mediante inserção de pacotes errados, mau contatos nos
conectores, desconexões de serviços.
O tempo de resposta do SIP cliente servidor apresentou um aumento quase
exponencial (6 vezes) com o aumento do erro do canal [figura 43]. O Chord,
entretanto, mostrou-se mais estável e variou seu tempo de resposta no máximo em
torno de 15%. Ele também envia cerca de 40% menos mensagens que o SIP cliente
servidor [Figura 44].
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Figura 42: Taxa de erro do canal (problemas de descarte) x taxa de sucesso (%)
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5.9 Dinâmica da rede
A seguir, apresentam-se os resultados da avaliação da dinâmica da rede, que
identificam como a entrada e saída de entidades SIP alteram o comportamento da
rede. A princípio sabe-se que o SIP cliente servidor se auto organiza mais
rapidamente, visto que o Chord, ao contrário, demanda dos pares várias operações
para que possam entrar e/ou sair da rede.
Inicialmente, variou-se o número de pares dinâmicos da rede – pares que deixavam
a rede em algum momento do teste.
Quando o número de entidades SIP dinâmicas diminui, a disponibilidade da rede
aumenta, e a rede SIP cliente servidor não fica saturada com requisições. Isso é
verificado no tempo de resposta [figura 45] e no número de mensagens enviadas
[figura 46], que são inversamente proporcionais ao número de entidades dinâmicas.
O Chord não apresentou bom desempenho para topologias muito dinâmicas, mas foi
o que atuou melhor para até 20% de pares dinâmicos. Além de atingir taxas de
sucesso bem próximas do SIP cliente servidor, o Chord ainda obteve tempos de
resposta menores que a plataforma cliente servidor [figura 45], em torno de 50%.
Quando a rede não está saturada, o aumento do tráfego devido a um número maior
de pares na rede Chord é mais que compensada pelo aumento da taxa de sucesso.
Note-se que, embora a maioria das aplicações possua alto índice de desconexões e
de rotatividade de pares, isso não é uma regra. Existem aplicações que são
executadas em ambientes de maior confiabilidade e por um número restrito de
pares, e, por conseguinte, são mais “bem comportadas”. A análise da propriedade
de dinâmica da rede mostrou que em contextos menos dinâmicos, o Chord pode
apresentar menor atraso que o SIP cliente servidor.
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5.10 Pontos de discussão
Verifica-se pelos resultados que o protocolo estruturado Chord não é apropriado
para redes que apresentam alta dinâmica de nós ou baixa confiabilidade do canal.
Entretanto, para redes estáticas e com grande confiabilidade, estes se mostram
superiores às topologias com protocolo SIP cliente servidor, alcançando taxas de
sucesso superiores. A variação no desempenho do protocolo estruturado Chord se
dá pelo comportamento altamente dinâmico da rede, que modifica a taxa de perda
de pacotes. Os resultados mostram que o principal fator no desempenho deste
protocolo é a mobilidade dos nós, assim quando a rede é estática o desempenho é
limitado pelo número de nós ativos. Porém a arquitetura baseada em SIP cliente
servidor apresenta um desempenho mais estável, mostrando bons resultados em
todos os cenários.
A implementação do protocolo estruturado Chord utilizada nos testes não utiliza
transmissão confiável, como no TCP. Acredita-se que o uso de protocolos de
transporte poderia melhorar o desempenho deste tipo de protocolos estruturados,
apesar do aumento da complexidade e do número de mensagens enviadas, porém
se teria um problema para a transmissão do protocolo SIP para VoIP, que requer,
por regra, a utilização do protocolo UDP. Além disto, o Chord apresenta um
overhead maior que o SIP cliente servidor nos resultados apresentados, pois foram
implementadas todas as funcionalidades do Chord, enquanto a arquitetura SIP
cliente servidor avaliado não possui algoritmos como, por exemplo, de descoberta de
vizinhos.

116

6 Conclusões
O trabalho descreveu o comportamento de uma rede SIP utilizando-se de uma
arquitetura par-a-par para um sistema de telefonia. Foi observado que é inerente à
arquitetura par-a-par a confiabilidade e escalabilidade, adicionando-se à
interoperabilidade que existe na infra-estrutura do protocolo SIP. As vantagens
verificadas nesta pesquisa para este tipo de sistema são: a redução dos custos de
implementação e a redução do tempo de latência para realização de chamadas.
Foram analisadas na teoria algumas propostas de topologia par-a-par, e a mais
adequada ao trabalho apresentado foi a que utiliza a solução híbrida com nós e
super-nós formando uma estrela e com os super-nós conectados em anel. Utilizouse o Chord (STOICA, 2001) (por ser uma plataforma aberta disponibilizado pelo MIT)
através de uma arquitetura DHT básica para as conexões lógicas na rede.
Também, na teoria, foram apresentados serviços diferenciados como mensagens off
line, multiconferência, NAT, o firewall transversal e os problemas com segurança,
porém não foi escopo desta pesquisa a demonstração prática para os problemas
apresentados nesta teoria.
Implementou-se um rede par-a-par SIP em anel para comunicação multimídia
utilizando-se o protocolo SIP. A implementação do modelo de arquitetura DHT foi
baseada em Chord (STOICA, 2001).
Verificou-se pelos resultados que o protocolo estruturado Chord não é apropriado
para redes que apresentam baixa confiabilidade do canal, porém, em redes com
melhor confiabilidade, este protocolo poderá se mostrar superior, alcançando
melhores taxas de sucesso.
A variação no desempenho de um protocolo estruturado par-a-par se dá pelo
comportamento dinâmico da rede, que modifica a taxa de perda de pacotes.
Os resultados mostram que o principal fator no desempenho deste tipo de protocolo
é a mobilidade dos nós, assim quando a rede é estática o desempenho é limitado
pelo número de nós ativos.
Os resultados experimentais demonstraram que a arquitetura baseada em SIP
cliente servidor apresentou um desempenho mais estável e superior, mostrando
bons resultados em todos os cenários, isto se deve ao fato de ser uma tecnologia
melhor consolidada atualmente e com mais recursos e ferramentas disponíveis.
Os resultados demonstram uma probabilidade de acerto menor na arquitetura com
protocolo par-a-par estruturado com SIP em relação à arquitetura cliente servidor
com SIP, isto se deve ao fato deste tipo de protocolo ter que compor suas tabelas
em cada máquina que esteja na rede par-a-par, assim como a recomposição destas
tabelas em caso de falha. Já o SIP cliente servidor possui um gerenciamento
centralizado estável e dedicado para este fim, não comprometendo a recomposição
das tabelas de roteamento.
O maior problema das redes cliente servidor é ter um único ponto de falha no próprio
servidor, devendo esses sistemas serem redundantes para melhor confiabilidade e a
conseqüência disso é um custo agregado maior.
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6.1 Trabalhos futuros
É necessário mais trabalho e pesquisa em torno de serviços avançados em redes
com protocolos estruturados par-a-par, pois estes serviços possuem grande escala
para novas aplicações. Entre esses serviços pode-se citar conferências multicast,
distribuição e verificação da confiabilidade de sistemas par-a-par, pesquisa em torno
das conexões com a rede pública de comutação telefônica, onde é necessário
autenticações e tarifação das chamadas de modo diferenciado. É razoável imaginar
que um super-nó deste tipo de rede deva fazer o serviço com esses pares.
É possível também estudos deste tipo de arquitetura par-a-par com outros
protocolos além do SIP, como o H.323, SCCP e IAX2, por exemplo.
Como trabalhos futuros podem-se propor estudos mais profundos sobre a segurança
nas redes par-a-par, utilização e comparação de outros protocolos estruturados para-par, comparações entre protocolos par-a-par não estruturados com protocolos para-par estruturados, verificação de comportamentos em redes de transmissão sem
fio, aplicações de redes par-a-par em simuladores de redes, transmissão de outras
mídias em redes par-a-par, relacionamento econômico entre os tipos de redes e
aplicações.
Algumas perguntas ainda ficam abertas para esclarecimentos em redes com
protocolo SIP utilizando arquitetura par-a-par, como pode-se observar no trabalho
apresentado pelo Prof. Dr. Íon Stoica (RATNASAMY, 2002). O trabalho questiona
sobre o estado de eficiência, tolerância à falhas, roteamento em redes sem fio,
incorporação geográfica das redes par-a-par e o quanto heterogêneas essas redes
podem se tornar mediante os algoritmos utilizados. Resposta a estas questões
também podem gerar futuras pesquisas e ensaios laboratoriais.
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8 Apêndices
APÊNDICE 1 – Detalhamento do protocolo SIP
1 Mensagens, pedidos e respostas SIP
O protocolo SIP, por estar na camada de aplicação (camada 7, do sistema OSI),
proporciona a flexibilidade de trabalhar para transporte da informação qualquer outro
protocolo de camada inferior, entretanto como outros protocolos, ele possui seus
comandos para envio de mensagens, pedidos de conexão e respostas tanto dos
agentes usuários como dos sistemas envolvidos.
1.1 Mensagens SIP
As mensagens SIP fazem parte do protocolo SIP para a telefonia IP, sendo o corpo
da mensagem usado para descrever a sessão. Este corpo de mensagem é quem
possibilita o estabelecimento entre as chamadas.
Usam a sintaxe de mensagem http// e são codificadas, no qual o conjunto de
caracteres usados é o ISO/IEC (International Organization for Standartization /
International Electrotechnical Commission) 10646 que definem o UCS – Universal
Caracter Set com codificação UTF-8 (Unicode Transformation Format-8bit)
(HANDLEY, 1999). As mensagens SIP podem ser divididas em pedidos SIP e
respostas SIP, e os cabeçalhos usados são comuns para essas partes, pois neste
cabeçalho existem vários itens para o encaminhamento da mensagem que pode ser
usado tanto no cabeçalho do pedido como no cabeçalho da resposta. No quadro 2 e
na figura 3 seguem as descrições e os exemplos desse formato.

CALL-ID
CESQ
FROM

TO

CABEÇALHO
Serve para identificar o local para onde está sendo enviada a
mensagem, como se fosse um número de destino.
É a sequência que cada pedido tem que ter no cabeçalho. Dentro
de uma chamada o número de sequência é incrementado a cada
novo pedido.
É a origem para onde está sendo enviada a mensagem e este
campo deve estar presente em todos os pedidos e respostas.
É o destino da mensagem e também deve estar presente em todos
os pedidos e respostas. E para todos esses detalhes no cabeçalho
é necessário o campo VIA que serve para gravar a rota de um
pedido. Alguns cabeçalhos podem ser criptografados (encryption)
para maior segurança.

Quadro2: Cabeçalho de mensagem SIP
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Versão do SIP Código de Status SP Frase-Motivo CRLF para resposta

Método SP URI do pedido SP Versão do
SIP CRLF para pedidos

Linha de início
aaa=bbb
ccc=ddd
eee=fff

Cabeçalhos
Linha em branco

Corpo da mensagem (SDP limpo, SDP criptografado,…)

Figura 3: Formato de mensagem SIP, fonte (HERSENT, 2002)
2 Pedidos SIP
O pedido SIP tem um cabeçalho com formato semelhante ao de resposta SIP, sendo
que os pedidos SIP são enviados do cliente para o servidor que controla o processo.
Há várias maneiras para se fazer isso, o quadro 3 e a figura 4 demonstram esse
processo:

ACK

BYE
INVITE
OPTIONS
REGISTER
ACCEPT
EXPIRES
PRIORITY
RECORDROUTE
SUBJECT

CABEÇALHO
Este pedido é a confirmação de que a mensagem foi enviada e
recebida com sucesso, onde o servidor envia a resposta 200 ok
Serve para interromper uma chamada, pode ser enviado pelo
emissor ou receptor da chamada, e para cancelar um pedido é
enviado o CANCEL que cancela o pedido se o servidor ainda não
tiver enviado uma resposta
Este pedido serve para iniciar uma chamada
Quando um pedido OPTIONS é enviado para o servidor, o mesmo
responde informando as suas capacidades com uma lista de
métodos que ele suporta
Serve para o cliente registrar a sua localização atual
É um cabeçalho opcional que indica os tipos de mídias que podem
ser aceitas na resposta. E o ACCEPT-LANGUAGE indica as
línguas que devem ser enviadas na resposta
Indica o tempo de validade em que o registro será válido
São pedidos emergenciais
É um pedido que serve para descrever o caminho da mensagem
de sinalização
É um texto livre que geralmente contém a informação sobre o
porque da chamada

Quadro 3: Pedidos SIP
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INVITE-SP: sip.cleber@domain.com SP SIP/2.0 CRLF
Via: SIP/2.0/UDP 169.130.12.5
Call-ID, 187602141351@worchester.bell-telephone.com
From: <sip:a.g.bell@bell-telephon.com>
To: T.A. Leonel <sip:leonel@bell-telephone.com>
Call-ID> 187602141351@worchester.bell-telephone.com
Cseq: 1 INVITE
Subject: Mr. Watson, come here
Content-Type: application/sdp
Content-Lenght:885

Linha de início
Cabeçalho Geral

Cabeçalho
de pedido
Cabeçalho de
entidade

<CR LF>
v=0
o=bell.53655765 2353687637 IN IP4 128.3.4.5
c= IN IP4 135.180.144.94
m=audio 3456 RTP/AVP 0 3 4 5

Linha em
branco
Dados SDP

Figura 4: Formato do pedido SIP, fonte (HERSENT, 2002)
3 Respostas SIP
Um servidor responde a um pedido SIP enviando uma resposta SIP. As respostas
SIP podem ser finais e finalizam a transação SIP (2xx, 3xx, 4xx, 5xx e 6xx) ou
podem ser provisórias (1xx). Quando é enviada uma resposta SIP a maior parte do
cabeçalho é copiado do pedido SIP original. Existem códigos de status que
classificam a resposta SIP em seis categorias, dependendo do primeiro dígito.
O quadro 4 e a figura 5 demonstram os padrões de resposta SIP.
REPOSTA
1xx
2xx
3xx
4xx
5xx
6xx

CÓDIGOS
Informa que o pedido foi recebido e está tentando continuar o
processo
É uma resposta de finalização do processo que a ação foi recebida
e concluída com sucesso
Indica que uma ação adicional deve ser tomada
Indica um erro de cliente, diz que o pedido tem uma sintaxe
inválida
Indica um erro de servidor e não é possível completar o processo
É uma falha global, indica uma possibilidade de ter um problema
generalizado, não encontrado meios de concluir o processo

Quadro 4: Respostas SIP provisórias
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SIP/2.0 302 Moved Temporarily
From: sip: rafael@caller.com
To: sip:ana@anywhere.com; tag=2332462
Call-ID: 27182@caller.com
Location: sip:rodrigo@anywhere.com
Expires: Wed, 29 jul 1998 9:00,00 GMT
Cseq: 1 INVITE

Linha de status

Cabeçalho

Linha em branco

Figura 5: Formato de resposta SIP, fonte (HERSENT, 2002)
4 Entidades SIP
As entidades SIP são características para o tratamento das chamadas, a maioria dos
serviços telefônicos comuns podem ser implementados como registrars, proxies e
servidores de redirecionamento SIP (HERSENT, 2002).
4.1 Registrar
O registrar é um servidor que aceita pedidos Register. Ele também pode atuar em
outras funções SIP, por exemplo, como um servidor Proxy. Os registrars são
necessários para informar a localização do usuário. O endereço IP de um usuário
pode mudar sob várias circunstâncias, por exemplo, conexão por meio de um
provedor de internet que fornece endereços dinâmicos, conexão em uma LAN que
fornece endereços via DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ou um usuário
móvel. Para ser capaz de alcançar esse usuário a partir de seu endereço SIP, uma
entidade na rede SIP precisa manter o mapeamento (tabela) entre endereços SIP e
endereços IP, como mostra a figura 6.
O registrar também pode ser contatado por unicast se o endereço do registrar for
conhecido. Nesse caso, o procedimento é o mesmo para qualquer outro pedido SIP.
O estado registrado não é permanente. Se não for atualizado ele expirará após uma
hora, que é o período padrão definido no servidor SIP, podendo ser alterado pelo
administrador. Para manter o registro, um terminal precisa enviar mensagens de
atualização periodicamente.
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Servidor Registrar

Agente Usuário B

Aqui o “Registrar”
determina que o pedido
‘ajuda’ deve ser roteado
para fulano
INVITE
ajuda@anhembi.br

INVITE
fulano@anhembi.br

200 OK
200 OK
ACK
ACK

Figura 6: Registrar
4.2 Proxy
Um servidor Proxy age como um sistema cliente servidor, pois recebe pedidos e
pode enviar pedidos também. Um Proxy pode passar adiante um pedido sem
nenhuma mudança para seu destino final ou pode mudar alguns parâmetros antes
de passar o pedido, também pode decidir enviar uma resposta gerada localmente.
4.2.1 Cabeçalhos Via e Record Route
O Record Route é usado quando o Proxy exigir que a sinalização circule através
dele [figura 7].
Um pedido de um usuário A para um usuário B pode ser roteado por meio de vários
proxies. É desejável forçar a resposta a esse pedido fazer o mesmo caminho de
volta, por exemplo, um Proxy pode estar tarifando a chamada, ou controlando um
firewall, e precisa ter acesso a todas as informações referentes a chamada
(HERSENT, 2002).
Quando uma conexão TCP (Transmission Control Protocol) é usada para transação
SIP, geralmente não é um problema, pois a resposta a um pedido volta
automaticamente para a outra ponta TCP porque o TCP mantém um contexto ao
longo de toda a conexão. Por outro lado quando o UDP (User Datagram Protocol) é
usado, algumas informações devem estar presentes no datagrama de pedido para
que o receptor possa saber para onde enviar a resposta.
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Como o SIP é um protocolo independente, todos os pedidos e respostas SIP contém
cabeçalhos VIA (indica o caminho tomado pelo pedido) para esse fim. Isso ajuda a
evitar laços (loops) de roteamento. Toda vez que um Proxy SIP passa pedido
adiante, ele adiciona seu nome à lista de proxies gravada nos cabeçalhos VIA
(usado para gravar a rota de um pedido). Quando um Proxy repassa uma resposta,
ele inverte o processo e remove seu nome da lista.

Sip:521521@ sip.anhembi.br

Sip:sip.anhembi.br

INVIT E sip:600@ pbx.anhembi.br SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 82.155.15.89:12288;rport;branch=z9hG4bk
From: Rodrigo - Mobile<sip:521521@82.155.15.89:12288>
Call-ID: 83B44E16-2444-4C1EB3C5-B10CD1E22E87@10.79.29.168
Cseq: 25793 INVITE
Content-T ype: application/sdp
User-Agent: X-Lite release 1103m
Content-Length: 198

SIP/2.0 100 trying — your call is important to us
Via: SIP/2.0/UDP 82.155.15.89:12288;rport=5060;branch=z9hG4bk
From: Rodrigo - Mobile <sip:521521@ 82.155.15.89:12288>;tag=1667
Call-ID: 83B44E16-2444-4C1EB3C5-B10CD1E22E87@10.79.29.168
Cseq: 25793 INVITE
Server: Sip Express route (0.8.13-dev-29 (i386/linux))
Content-Length: 0

Sip:600@ pbx.anhembi.br

INVIT E sip:600@ pbx.anhembi.br SIP/2.0
Record-Route: <sip:193.137.220.68;ftag=1667;Ir=on
Via: SIP/2.0/UDP 193.137.220.68:12288;rport;branch=z9hG4bk,fe341
Via: SIP/2.0/UDP 82.155.15.89:12288;rport=5060;branch=z9hG4bk
From: Rodrigo - Mobile<sip:521521@82.155.15.89:12288>;tag=1667
to: <sip:521521@ 10.79.29.168:5060>
Call-ID: 83B44E16-2444-4C1EB3C5-B10CD1E22E87@10.79.29.168
Cseq: 25793 INVITE
Content-T ype: application/sdp
User-Agent: X-Lite release 1103m
Content-Length: 200

Figura 7: Record Route Resposta SIP
Não apenas os pedidos e respostas, mas também todos os pedidos devem ser
roteados ao longo do mesmo caminho, o cabeçalho VIA não é suficiente e os
proxies têm de usar o cabeçalho Record Route. Quando os proxies atualizam o
cabeçalho Record Route, eles inserem sua URL SIP, com um parâmetro maddr
(FREITAS, 2005), que são endereços lógicos existentes em um sistema, na primeira
posição da lista.
5 Proxies de bifurcação
Proxies de bifurcação podem duplicar um pedido e enviar cópias dele para várias
máquinas, permitindo que elas possam ser usadas para tentar contactar diversos
pontos finais pertencentes à mesma pessoa. Eles não são transparentes e filtram
algumas respostas antes de repassá-las de volta ao cliente. A seguir demonstra-se
uma rede que mostra como é este funcionamento [figura 8].
Os Proxies de bifurcação podem fazer com que algumas máquinas recebam cópias
duplicadas do mesmo pedido com o mesmo CallID, e elas têm de responder a cada
pedido.
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UDP
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TCP

UDP

Figura 8: Proxy de bifurcação
6 Servidor de redirecionamento
O servidor de redirecionamento responde a um pedido INVITE com uma resposta
3XX ou recusa a chamada com um erro de cliente ou um erro de servidor.
RESPOSTA
300
301
302

380

SIGNIFICADO
Pode ser usada quando a URL SIP do pedido puder ser contactada
em vários endereços alternativos
Indica que a URL SIP não pode ser mais contactada nessa
localização
Redireciona o cliente para uma nova localização, como
anteriormente, mais tempo limitado, definido no campo expires
(expirar)
Além de fornecer um novo destino no campo CONTACT, a
resposta também pode conter uma descrição de sessão no corpo
da mensagem que representa as capacidades de envio do novo
destino

Quadro 5: Respostas SIP de transação
Existem outras respostas que foram definidas em documentos preliminares ao SIP,
mas se tornaram obsoletas.
Um servidor de redirecionamento pode ser usado em conjunção com um registrar
para redirecionar chamadas para a localização atual do originador da chamada.
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O servidor de redirecionamento pode ser uma ferramenta útil para melhorar a
escalabilidade de servidores de distribuição de chamadas ou servidores agentes de
chamadas. Inserindo um front end, ele pode distribuir chamadas entre um grupo de
servidores secundários, alcançando equilíbrio de carga. Isso é permitido pelo
parâmetro maddr do campo Contact. O parâmetro maddr instrui o originador da
chamada a desviar do procedimento normal para encontrar o servidor SIP
apropriado a partir da URL referente ao domínio e então usar o nome do domínio
fornecido.
7 Localizando usuários por endereço SIP
Os endereços SIP são URL’s. As URL’s são de fato nomes (com exceção dos
endereços SIP os quais usam o endereço de um host IP) que se referem a uma
entidade abstrata as quais podendo ser um usuário ou um servidor multimídia.
O documento preliminar SIP especifica que o formato geral das URL’s SIP é
user@host. Na verdade, a parte host também pode ser um nome de domínio.
Opcionalmente, uma URL SIP pode conter um número de porta.
O SIP define uma forma de localizar o ponto físico final a partir do nome (também
chamado URL SIP). Isso é realizado em dois estágios:
1º. Primeiro a URL SIP permite ao originador da chamada localizar um servidor SIP.
Esse servidor será o destino da mensagem INVITE inicial. O servidor SIP pode ser o
destino final da chamada; se não for, ele deve saber o endereço de transporte do
ponto de destino da chamada;
2º. Se o servidor SIP não for o destino final da chamada, ele vai direcionar o pedido
INVITE para o ponto de destino da chamada. Isso pode ser feito instruindo-se o
ponto de destino da chamada a enviar um novo pedido INVITE a uma outra
localização usando a resposta 302 ou repassando de maneira transparente a
mensagem INVITE ao endereço de transporte apropriado.
Para localizar um servidor SIP, um terminal SIP usará DNS (Domain Name System).
Um nome de domínio de uma URL SIP deve ter um registro SRV (registro de
servidor SIP), um registro MX (registro normalmente usado para apontar um servidor
de e-mail) e um registro CNAME ou A (identificação persistente ao nível de
transporte IP).
Primeiro, o terminal vai recuperar os registros do tipo “sip.udp” ou “sip.tcp”. Se
houver um registro sip.udp, o terminal vai contactar o servidor SIP usando UDP nos
endereços de transporte especificados. Ele usará a porta especificada na URL SIP
ou o padrão para a porta especificada no registro ”sip.udp”, o mesmo acontece se
houver um registro “sip.tcp”. Se nenhum registro SRV for encontrado, o terminal
tentará obter o endereço IP de um servidor SIP olhando primeiro nos registros MX
(apontando para um servidor de e-mail), depois nos registros CNAME (apontando
para um alias) e, finalmente, em um registro A (apontando para um endereço IP).
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Apontar para um servidor SIP em vez de apontar o ponto de destino da chamada
diretamente permite que este se mude. Armazenar seu endereço em um registro
DNS SRV, MX ou A em um servidor SIP não causa nenhum problema, pois o
servidor SIP é notificado sobre a localização atual do terminal de destino da
chamada e pode redirecionar o pedido INVITE para a localização apropriada, este
processo é apontado na figura 9.
Y

A parte host é um
endereço IP?

Envie um INVITE a este endereço

N

Y

Registros SRV
presentes?

Y

Registros do tipo
sip.udp presentes?

Porta na
URL?

Y

N

N

Envie um INVITE ao endereço de registro SRV de mais
baixa precedência e à porta 560 usando UDP

N
Y

Registros do tipo
sip.tcp presentes?
N

Y

Registros MX
presentes?

N
Y

Porta na
URL?
N

N

Registro DNS
CNAME
presente?

Y

Porta na
URL?

Envie um INVITE ao endereço de registro SRV de mais
baixa precedência e à porta URL usando UDP

Y

Envie um INVITE ao endereço de registro SRV de mais
baixa precedência e à porta URL usando TCP
Envie um INVITE ao endereço de registro SRV de mais
baixa precedência e à porta 560 usando TCP

Envie um INVITE ao endereço de registro MX de mais baixa
precedência e à porta URL usando UDP primeiro e depois TCP
Envie um INVITE ao endereço de registro MX de mais baixa
precedência e à porta 560 usando UDP primeiro e depois TCP

Reinicie o procedimento substituindo a parte "host" da URL com o novo nome contido no
registro CNAME
N

N

Registros A
presentes?
N

Y

Porta na
URL?
N

Método
proprietário?

Y

Envie um INVITE ao endereço IP apontado pelo registro A e à porta URL
usando UDP primeiro e depois TCP usando a porta URL ou a porta 560
Envie um INVITE ao endereço IP apontado pelo registro A e à porta SIP
usando UDP primeiro e depois TCP usando a porta URL ou a porta 560

Figura 9: Lógica de localização do servidor SIP fonte (HERSENT, 2002)
7.1 Agentes de chamada
Agente de chamada é um serviço que trata as chamadas que chegam e saem em
nome de um usuário. O conceito de agente de chamada foi introduzido na área de
telefonia IP na descrição de um agente de gerenciamento de chamada CMA (Call
Management Agent) feita por Scott Petrack. Que foi o co-fundador da eDial, empresa
de soluções para telefonia da próxima geração.
Um agente de chamada pode realizar as seguintes tarefas:
1. Tentar encontrar o usuário por meio do redirecionamento das mensagens de
configuração da chamada (SIP INVITE) para a localização apropriada ou várias
localizações possíveis simultaneamente;
2. Implementar regras de redirecionamento de chamada como repasse da chamada
em caso de ocupado, repasse da chamada em caso de ausência de resposta e
repasse da chamada incondicional;
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3. Implementar filtragem de chamadas com regras dependentes da origem/tempo;
4. Gravar tentativas de chamada mal sucedidas para referências futuras;
5. Executar qualquer outra tarefa de gerenciamento de chamada em nome do
usuário.
Todas essas funções podem ser executadas pelo Proxy SIP. O servidor Proxy SIP é
quem fornece flexibilidade, uma vez que ele pode escolher retransmitir toda a
sinalização de chamada e, monitorar e controlar todos os aspectos da chamada.
Se um Proxy tiver acesso ao banco de dados de um registrar, pode se resolver à
maioria dos problemas de mobilidade de endereços de terminais dos usuários finais.
8 Conferências com diversos participantes
O SIP pode ser usado para estabelecer conferência multiponto. No entanto, o SIP
não fornece nenhuma maneira de controle de base até o momento.
8.1 Conferências multicast
Quando a sinalização multicast é usada para estabelecer conferências com diversos
participantes, os pedidos SIP são transportados usando-se UDP, pois este é o único
protocolo de transporte que pode suportar multicast sobre IP. Espera-se que os
pedidos multicast sejam usados principalmente para configurar chamadas em
conferências, portanto, a URL de destino geralmente será um nome de conferência
ao invés de um individuo. A figura 10 mostra um modelo da sinalização multicast.

Figura 10: Exemplo de multicast
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O SIP suporta de maneira nativa codificação em camadas. Essa classe de
codificadores contém informações básicas e os demais fluxos incluem informações
adicionais que podem ser usadas para reconstruir o sinal com uma maior qualidade.
Isto é especificamente adequado para conferências multicast, permitindo que todos
os receptores sintonizem a recepção de acordo com suas melhores configurações,
ao mesmo tempo em que libera o transmissor de ter de enviar fluxos de dados
personalizados para cada receptor.
8.2 Conferências multi-unicast
O suporte do SIP a conferências multi-unicast é limitado, a figura 11 ilustra um
exemplo de transmissão multi-unicast.

Transmissor de informação multi-unicast

Roteador

Receptor de informação multi-unicast

Receptor de informação multi-unicast

Receptor de informação multi-unicast

Receptor de informação multi-unicast

Figura 11: Exemplo de conferência multi-unicast
Uma entidade central pode ser configurada para atuar como um MCU para misturar
ou comutar os fluxos de mídia que chegam. A única maneira de suportar comutação
adequada de mídia atualmente seria enviar um INVITE SIP com o parâmetro SDP ‘c’
colocado em zero (0.0.0.0), deste modo o transmissor será informado para parar a
transmissão (mute) e reativar a transmissão quando o locutor se tornar ativo
novamente enviando um parâmetro ‘c’ não nulo.
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Isso não é fácil ainda porque os codificadores de vídeo H.26x enviam quadros
completos apenas de tempos em tempos e quadros entre eles. Na maior parte do
tempo, o instante em que um participante decide falar não coincidirá com o envio de
um quadro completo. Portanto se o MCU simplesmente copiar o fluxo de vídeo que
chega para o fluxo de saída, os receptores terão de esperar pelo próximo quadro
completo para obter uma imagem. Assim, o MCU teria de recodificar completamente
o fluxo para poder enviar um quadro completo quando o vídeo comutar. Na prática
isso exigiria maior processamentos de CPU (Central Processing Unit) e seria muito
ineficiente.

MCU

O receptor não pode usar deltas antes
do quadro completo

O MCU precisaria gerar isto

Figura 12: MCU de comutação simples, fonte (HERSENT, 2002)
Comparando com o protocolo H.323 em um caso semelhante, o H.323 pode
suspender o fluxo de vídeo de locutores não ativos e solicitar um quadro completo
quando ele comutar para um locutor ativo (mensagem VideoFastUpdate). O SIP não
fornece nenhuma sinalização específica para isso, mas um pacote RTCP FIR (Full
Intra Request) poderia servir para esse propósito.
8.3 Conferências ad hoc
O SIP oferece uma maneira simplificada e ao mesmo tempo sofisticada para se
comutar de uma chamada fim a fim existente (A-B) para uma conferência com
diversos participantes (A-B-C).
A pessoa A, por exemplo, que deseja convidar um novo participante para a
conferência envia uma mensagem INVITE a outra parte (B) e ao novo participante
(C). Isto é realizado com os parâmetros para uma nova sessão, isto é, um endereço
multicast e, por fim, novos codificadores, em vez de um endereço unicast existente,
e mantém o antigo CallID da chamada. A solução de manter o mesmo CallID informa
a parte B que isso não é uma nova chamada mas, sim, novos parâmetros para a
chamada existente. Esse método pode ser usado para mudar parâmetros em uma
sessão.
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9 Tarifando as chamadas SIP
Por definição, todos os participantes convidados por uma fonte comum estão na
mesma ‘chamada’ SIP. Essa chamada é identificada por um CallID globalmente
único. Com essa definição, uma conferência com diversos participantes (conhecida
como sessão multimídia no SIP) pode ser composta de várias chamadas SIP – cada
usuário que chamou o controlador multiponto diretamente tem um único CallID.
Dentro de uma chamada podem existir várias chamadas ativas entre apenas dois
usuários (call legs), sendo que cada leg pode ser identificada por uma combinação
dos campos To, From e CallID. Todas as legs podem ser agrupadas em uma sessão
multimídia comum usando a descrição da sessão.
Na RTPC, uma chamada geralmente é paga pela pessoa que a inicia. Um Proxy que
retransmite toda a sinalização a partir do terminal de um usuário pode criar registros
apropriados para contabilidade armazenando os pedidos INVITE, Cancel e BYE,
bem como as respostas. A duração de cada leg pode ser deduzida a partir do
primeiro pedido INVITE aceito até o primeiro pedido BYE.
É demonstrado, na figura 13, uma maneira conveniente para forçar o usuário a usar
o Proxy. Controla-se um firewall na rede a partir de um Proxy, esta ação impede que
o usuário tente evitar que um recurso de Proxy contabilize ou não as chamadas.

PROXY DA OPERADORA

IN

.
, ..
YE
B
E,
VIT

20

0,

48

6,
B

YE
, .
..

Telefone IP
Usuário A

Usuário B

Figura 13: Exemplo de tarifação de chamadas através de firewall e Proxy
CallID
4321@192.190.12.32
4321@192.190.12.32
4321@192.190.12.32
4321@192.190.12.32
4321@192.190.12.32
4321@192.190.12.32
4321@192.190.12.32
4321@192.190.12.32
4444@192.190.12.32
4444@192.190.12.32
4444@192.190.12.32

De
Ana@domain
Ana@domain
Ana@domain
Ana@domain
Ana@domain
Ana@domain
Ana@domain
Ana@domain
Ana@domain
Ana@domain
Ana@domain

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

timestamp
Para
Operação
Cleber©domain2 INVITE 25/12/2004 10:05:05
Cleber©domain2
200
25/12/2004 10:06:00
Cleber©domain2
BYE
25/12/2004 10:15:22
digao@domain3
INVITE 25/12/2004 11:14:13
digao@domain3
200
25/12/2004 11:14:40
digao@domain3
BYE
25/12/2004 11:21:13
leonel©domain3
INVITE 25/12/2004 11:14:13
leonel©domain3
486
25/12/2004 11:14:40
rafael©domain4
INVITE 25/12/2004 15:25:25
rafael©domain4
200
25/12/2004 15:25:40
rafael©domain4
BYE
25/12/2004 15:31:43

Quadro 6: Tarifação das chamadas, fonte (HERSENT, 2002)
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O quadro 6 mostra através da coluna timestamp os tempos de entrada e saída, ou
de conexão e desconexão das chamadas através do Proxy SIP, com essa
informação é possível, através de um software de contabilidade bilhetar e tarifar as
chamadas dentro do ambiente SIP.
10 Segurança SIP
Um dos parâmetros importantes para implantação de sistemas baseados em VoIP é
o que tange a segurança, tanto na parte dos serviços que possam ser prestados,
como na confidencialidade da informação. Para agregar segurança a qualquer rede
de dados é necessário alguns conhecimentos básicos como criptografia, chaves
para criptografia públicas ou não e protocolos de criptografia.
10.1 Criptografia
A criptografia é um conjunto de técnicas e algoritmos que cumprem uma ou várias
das seguintes necessidades:
1. Privacidade: a necessidade de manter desconhecido para todos, com exceção de
um grupo controlado de indivíduos, o conteúdo de um documento.
2. Autenticação: a necessidade de verificar e comprovar identidades e atribuir com
certeza um documento de algum autor.
3. Integridade: a necessidade de proteger o conteúdo original de um documento de
qualquer modificação ou falsificação.
Duas técnicas de criptografia são as mais utilizadas atualmente:
1. Criptografia simétrica ou criptografia de chave secreta: é a mais antiga
criptografia, a informação era trafegada através de uma pessoa, ou seja, um
mensageiro que levava a informação de um lugar a outro.
2. Criptografia assimétrica ou criptografia de chave pública: é muito mais complexa e
baseia-se em algoritmos matemáticos bastante elaborados.
10.2 Criptografia de chave secreta
A criptografia de chave secreta baseia-se entre um transmissor e um destinatário de
uma mensagem. O segredo compartilhado pode ser um algoritmo ou uma chave
usada como parâmetro em um algoritmo bem sucedido, o mais utilizado atualmente
é o algoritmo DES.
10.2.1 DES
O DES (Data Encryption Standard) é o algoritmo de chave secreta mais utilizado, o
DES é um algoritmo de bloco que pode codificar uma mensagem de 64bits, usando
uma chave de 56bits (8 são para detecção de erro).
Existem muitos outros algoritmos eficientes que usam chave secreta compartilhada:
1. RC2 é usado para codificar blocos de 64bits com uma chave de 40,56 ou 128bits;
2. RC4 é orientado a fluxo e usa uma chave de 40 ou 128bits.
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10.3 Criptografia assimétrica
Baseia se em uma maneira pragmática de se considerar a segurança da informação.
Algumas informações estão seguras não porque impossível extrai-las, mas estão
seguras porque pode-se até saber como extraí-las, mas não se faz porque levaria
muito tempo para executar o algoritmo de extração.
10.3.1 Funções unidirecionais
Uma função F é uma função unidirecional quando é extremamente difícil encontrar
um determinado valor que pode ser chamado de x, ou qualquer outra variável
desejada, conhecendo-se F(x) ou F(qualquer variável desejada).
A seguinte função é exemplo de uma função unidirecional:
Z/pZ -> Z/pZ versus X -> mod p
Uma aplicação direta de funções unidirecionais é o armazenamento de senhas. Em
vez de armazenar a maneira original de uma senha ‘p’, armazena-se F(p) no
servidor. Desse modo, o arquivo com a senha não pode ser usado para encontrar as
senhas originais. Quando um usuário entra no sistema com uma senha ‘p’, o sistema
pode verificar a validade da senha simplesmente verificando que f(p) é igual ao valor
armazenado F(p).
10.4 Assinaturas digitais
Hash é um documento a ser assinado e calculado. Um hash é uma função que
recebe um longo documento como entrada e produz uma pequena seqüência de
caracteres como saída. Se o documento inicial sofrer uma pequena modificação (por
exemplo: se apenas um bit mudar), uma boa função hash deve conduzir a um
resultado completamente diferente. Um dos algoritmos mais populares é chamado
de MD5 (Message Digest 5)
Verificando se um documento é original:
1. Um hash do documento é calculado com o mesmo algoritmo;
2. Depois a assinatura é decifrada usando a chave pública do suposto autor;
3. Finalmente, ambos os resultados são comparados. Se o documento foi modificado
de alguma maneira desde sua assinatura, eles serão diferentes.
10.5 Segurança da mídia
A criptografia de mídia é especificada pelo SDP. O parâmetro K do SDP armazena o
algoritmo de segurança em uso bem como a chave. O seguinte formato é definido na
RFC 2327(SDP) (HANDLEY, 1998):
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K= clear: <chave de criptografia>
Esse formato refere se aos algoritmos de criptografia descritos no RFC 1890 (RTP
para conferências de áudio e vídeo com controle mínimo). Esta RFC descreve
primeiro como extrair uma chave a partir de uma frase de passagem (pass phrase)
padrão. A frase de passagem é colocada em uma forma canônica (os espaços em
branco no início e no fim são removidos, caracteres em minúsculos são agrupados,
entre outras ações) e, então dividida em 16 octetos pelo algoritmo MD5. Chaves com
menos de 128bits são formadas truncando-se o sumário MD5.
As chaves são extraídas em ordem para algoritmos que precisam mais de uma
chave, por exemplo, três chaves para o DES triplo (HERSENT, 2002).
O nome do algoritmo em uso é inserido antes da chave e separado dela com uma
única barra.
O DES-CBC é o identificador padrão para os algoritmos e a RFC 1423 (BALENSON,
2001) descreve como armazenar os parâmetros adicionais necessários para
determinados algoritmos, por exemplo, o vetor de inicialização de 64bits do DESCBC:
K= clear:DES-CBC/aZ25rYg7/12eR5t6y
k= Base64:<chave de criptografia codificada>
A base64 é codificada para esconder caracteres não permitidos pelo SDP.
k= prompt
Solicita ao usuário uma chave algoritmo padrão, que é o DES-CBC (HERSENT,
2002).
10.6 Segurança na troca de mensagens
Quando a chave de criptografia de mídia tiver de ser protegida, os pedidos e
respostas SDP devem ser criptografados entre outras razões para proteger as
mensagens SIP.
As mensagens SIP podem ser autenticadas, para evitar chamadas enganosas e
também para contabilidade e tarifação.
O SIP também descreve uma estratégia de criptografia fim a fim com bases em uma
chave secreta compartilhada entre o remetente e o receptor ou um mecanismo de
chave pública.
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Se uma chave secreta comum a ambos for usada, o receptor da mensagem será
capaz de retirar a criptografia da mensagem criptografada pelo remetente. Se um
esquema de chave pública for usado, o remetente pode criptografar a mensagem,
usando a chave pública do receptor. A criptografia pode ser executada pelo
remetente do pedido ou por um Proxy de segurança intermediário.
10.7 Pedidos
A linha de pedido e os cabeçalhos não criptografados são enviados primeiro e
devem incluir o seguinte campo de cabeçalho:
Encryption: PGP (Pretty Good Privacy), version = 2.6.2, encoding=ascii.
A parte criptografada começa após a primeira linha vazia (CRLF da linha anterior
imediatamente seguido por um outro CRLF). O quadro 7, retirado de um documento
preliminar SIP, é considerado um exemplo (HERSENT, 2002).

Parte
crioptografada

Parte não
criptografada

Se apenas o corpo da mensagem tiver de ser criptografado, uma linha vazia extra
deverá ser inserida no corpo antes da criptografia para evitar que o receptor
confunda os dados do corpo da mensagem com os cabeçalhos criptografados.
INVITE sip:denis@bell-telephone.com SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 169.130.12.5
To: T.A Denis<sip:denis@bell-telephone.com>
From: A. Bell ,sip:a.g.bell@bell-telephone.com>
Encryption: PGP version=5.0
Content Length: 224
Cseq488
Call-ID: 187602141351@worcester.bell-telephone.com
Subject: Mr. Denis, come here
Content-Type: application/sdp
v=0
o=bell 536557652353687637 IN 1Pa 128.3.4.5
c= IN 1P4 135.180.144.94
m= audio 3456 RTP/AVP 0 3 4 5

Método de
criptografia
Linha vazia

Cabeçalho
criptografado
Linha vazia
(criptografada)
SDP criptografado

Quadro 7: Criptografia em um pedido, fonte (HERSENT, 2002)
10.8 Respostas
O remetente do pedido também deve indicar qual chave deve ser usada para
criptografar à resposta. Um servidor SIP que recebe um pedido criptografado não
pode, na sua resposta, enviar de maneira limpa, ou seja, não criptografada, qualquer
campo que foi criptografado anteriormente.
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10.9 Autenticação
Os pedidos e respostas SIP podem ser autenticados usando uma assinatura digital.
O campo de cabeçalho Authorization é usado para esse fim, conforme exemplo do
quadro 8. Ele contém a assinatura de 3 parâmetros:
1º. Da primeira linha
2º. De todos os cabeçalhos após o cabeçalho Authorization;
3º. Do corpo da mensagem.

Parte
criptografada

Parte não
criptografada

Este modo permite a exclusão de alguns campos variáveis (como o campo VIA) dos
dados assinados (HERSENT, 2002).
INVITE sip:denis@bell-telephone.com SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 169.130.12.5
Authorization: PGP version 5.0, signature = …
To: T.A Denis<sip:denis@bell-telephone.com>
From: A. Bell ,sip:a.g.bell@bell-telephone.com>
Encryption: PGP version=5.0
Content Length: 224
Cseq488

Call-ID: 187602141351@worcester.bell-telephone.com
Subject: Mr. Denis, come here
Content-Type: application/sdp
v=0
o=bell 536557652353687637 IN 1Pa 128.3.4.5
c= IN 1P4 135.180.144.94
m= audio 3456 RTP/AVP 0 3 4 5

Quadro 8: Autenticação por meio do campo de cabeçalho Authorization, fonte
(HERSENT, 2002)
10.10 Firewalls SIP
Os terminais SIP podem ser configurados para enviarem todos os seus pedidos para
um servidor Proxy SIP, em vez de tentar alcançar o servidor SIP apropriado usando
registros DNS.
O suporte nativo para o NAT por parte das entidades SIP permite a configuração de
sinalização para comunicações de saída sem nenhum requisito específico no
firewall, mas para os fluxos de mídia, o firewall precisa estar ciente dos fluxos UDP
que chegam, para repassá-los à entidade apropriada. As chamadas que chegam
precisam ser tratadas por um Proxy de sinalização SIP do firewall.
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10.11 NAT
O NAT (Network Address Translation) é uma técnica usada para segurança de redes
de computadores, bem como para evitar problemas de reenderaçamento, é um
método de correlação de endereços IP em redes privadas, com endereços IP em
redes públicas (CAMP, 2003).
Os firewalls devem ser capazes de executar o NAT, como também o PAT (Port
Address Translation) (DOUSKALIS, 2002).
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APÊNDICE 2 – Protocolos multimídias aplicáveis
1 H.323
O protocolo padrão H.323, faz parte da família de protocolos H.32X da série H do
ITU (International Telecommunication Union) e que trata de “Sistemas Audiovisuais e
Multimídia”, ele é um padrão complexo e ainda precisa de muitas interpretações
(HERSENT, 2002).
O padrão H.323 especifica o uso de áudio, vídeo e dados em comunicações
multimídia, em redes sem garantia de Qualidade de Serviço (QoS).
O padrão H.323 especifica quatro componentes que juntos possibilitam a
comunicação multimídia (PACKETIZER, 2004):
- terminal: um terminal H.323 fornece comunicações multimídia em tempo real com
outros terminais. O terminal H.323 pode ser um telefone IP ou uma aplicação
rodando em um PC. O suporte para vídeo e dados é opcional.
- roteador (gateway): é um componente opcional que interliga e permite
comunicações entre redes H.323 e redes que não são H.323. O roteador traduz
protocolos para o estabelecimento e desligamento de chamadas, converte e
transfere informações entre as duas redes.
- gatekeeper: é o componente mais importante de uma rede H.323. Fornece o
controle de chamadas dentro de uma rede, atuando como ponto central para todas
as chamadas dentro de sua área. As suas funções incluem tradução de endereços,
controle de admissão, manuseio de banda de dados, busca e relatórios de tempos
de conversação.
- MCU: administra conferências entre três ou mais terminais H.323. A MCU garante
que todos os terminais na conferência tenham um suporte comum de comunicação e
para isto manipula as negociações entre todos os terminais para determinar
capacidades comuns para processamento de áudio e vídeo.
O H.323 utiliza os protocolos UDP e TCP para transporte. Os sinais de controle e
dados são transportados por TCP, pois requerem controles de transporte confiáveis.
Já o fluxo de áudio e vídeo, perdem qualidade com o tempo de latência e jitter,
sendo mais eficiente quando transportado por UDP.
A primeira versão do H.323 data de 1996, provendo serviço sem QoS, para ser
utilizado em LAN e sistemas multimídia audiovisuais. O H.323 foi revisado e surgiu
uma segunda versão devido a necessidade de padronização para o VoIP. A terceira
versão adicionou suporte a comunicação gatekeeper x gatekeeper, também para os
sistemas de fac-símile sobre redes e mecanismos de comunicação mais rápidos.
O ITU não provê guia para o H.323 que possa ajudar na interoperabilidade e a
compatibilidade entre os sistemas dos fabricantes. (LEOPOLDINO, 2001).

144

1.1 Pilha de protocolos H.323
O protocolo H.323 utiliza em suas diversas funcionalidades, uma família de
recomendações do ITU, como dito anteriormente. O H.225 (ARANGO, 1999) para
conexão, o H.245 (CUERVO, 2000) para controle, o H.332 para grandes
conferências, o H.335 para segurança, o H.246 para interoperabilidade com a rede
pública de telefonia, e a série H.450.x para serviços suplementares. Todos estes
padrões fazem parte da série H de Recomendações (CAMP, 2003).
A figura 3 mostra a pilha de protocolos definidos na recomendação H.323
(GOBETTI, 2004).

Áudio
Codec
G.711
G.722
G.723
G.728
G.729

Vídeo
Codec
H.261
H.263

RAS
Control
H.225.0

H.245
Control

Q.931
H.255.0

RTP / RTCP
UDP

TCP
IP

Figura 3: Pilha de Protocolos H.323, fonte (GOBETTI, 2004)
Esta pilha inclui:
- Codificadores (Codecs) de Áudio e Vídeo, utilizando protocolo RTP para
transmissão do fluxo de pacotes.
- RAS (Registration, Admission and Status), mensagens trocadas entre os terminais
e unidades de gerência de conexão, executando tarefas como localização de
usuários e reserva de largura de banda.
- RTP e RTCP, usado para transporte do fluxo de pacotes multimídia, com
características de tempo real, executando também funções de estatísticas de
qualidade de serviços.
- H.245, controle de canais de áudio e vídeo.
- Q.931, mensagens trocadas entre os terminais para a sinalização de chamada.
2 Protocolo MGCP
O MGCP é um padrão para implementação de roteadores VoIP que deriva da
combinação de outros dois protocolos, o SGCP (Simple Gateway Control Protocol) e
o IPDC (IP Device Control). Foi proposto pelo grupo MEGACO do IETF e
padronizado na RFC 2705.
É um protocolo baseado em texto, suporta um modelo de chamada centralizado e foi
projetado para fazer interface entre um roteador de mídia (MG - Media Gateway) e
um controlador de roteador de mídia (MGC - Media Gateway Controller).
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O controlador de roteador de mídia é chamado de agente de chamada e os
roteadores de mídia podem ser de diversos tipos, por exemplo, roteadores IP-PSTN,
roteadores residenciais, roteadores de voz sobre ATM e roteadores baseados em
sistemas PABX (Private Automatic Branch Exchange) que fornecem interfaces de
PABX digital tradicional para VoIP (MARANI, 2004).
Este protocolo assume que o estabelecimento de chamadas e funções de controle
estão fora dos roteadores e somente transporta o fluxo de informações entre os
roteadores de mídia e os controladores de roteadores de mídia. Separadamente as
funções de roteadores para o estabelecimento de chamadas e funções de controle
simplificam as implementações de roteadores, atualização e manutenção
(HERSENT, 2002).
O MGCP utiliza outros protocolos para cumprir seus requisitos, como o SDP, usado
para descrever os aspectos de mídia de chamada telefônica e o UDP como
protocolo de transporte (HERSENT, 2002).
3 Protocolo MEGACO/H.248
O MEGACO/H.248 é um protocolo desenvolvido através de uma associação do IETF
com o ITU-T, devido a esta característica leva no nome os padrões adotados pelas
duas entidades, ele é definido na RFC 3015 (CUERVO, 2000).
O MEGACO/H.248 é fortemente baseado nos princípios do MGCP. O desenho deste
protocolo é semelhante a um sistema distribuído com roteador de telefonia IP. O
MEGACO/H.248 consiste em um agente chamador e uma tabela para apontamento
de roteadores (gateways), implementando no seu sistema o mínimo de roteadores
de mídia que desempenham conversão de pacote dos circuitos e o mínimo de
sinalização entre os roteadores, principalmente se for conectado com redes de
sinalização SS7 (Signaling System number 7) e RPCT. O MEGACO também pode
fazer interface com SIP e roteadores compatíveis com H.323, isto é mostrado no
quadro 1.

146

Plano
Funcional

Comutação
Telefônica

Terminação de
Acesso

Plano de
Sinalização

Troca de
sinalização
através de
SS7/ISUP

Agente de Chamada,
Sincronizações
internas entre
MEGACO e
H.225/Q.931

Plano de
Transporte do
Fluxo de
Dados

Conexão entre
grupos com
acessos de alta
velocidade

Roteadores
Telefônicos

Sistemas em
conformidade com o
padrão H.323
Troca de sinalização
entre agentes de
chamada e
H.255/RAS.
Possibilidade de
negociação lógica de
canais e parâmetros
de sinalização entre
H.245 com o agente
de chamadas
Transmissão de
dados VoIP usando
RTP diretamente
entre estação H.323
e o roteador

Quadro 1: Funcionalidade do MEGACO/H.248, fonte (CAMP, 2003)
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APÊNDICE 3 – Analisador de protocolos Ethereal
1 Ethereal
Ethereal é uma ferramenta baseada em software aberto para uso em monitoração
de ambientes de redes de computadores para análise de protocolos é apropriado
para o uso em produção. Aqui estão listadas as características da versão 0.9.14.
Os dados podem ser capturados mesmo estando de fora de uma conexão de rede
viva, ou ainda, poderá ser lido através de captura da informação.
O Ethereal pode ler arquivos capturados do tcpdump, libpcap NAI's Sniffer™ (dados
comprimidos ou não comprimidos), Sniffer™ Pro, NetXray™, Sun snoop and
atmsnoop, Shomiti/Finisar Surveyor, AIX's iptrace, Microsoft's Network Monitor,
Novell's LANalyzer, RADCOM's WAN/LAN Analyzer, HP-UX nettl, i4btrace do
ISDN4BSD project, Cisco Secure IDS iplog, the pppd log (pppdump-format), the AG
Group's/WildPacket's EtherPeek/TokenPeek/AiroPeek, or Visual Networks' Visual
UpTime.
Pode também ler os dados encontrados em diversos roteadores WAN, como os da
Lucent/Ascend e ISDN da Toshiba.
Estes arquivos de dados capturados podem ser comprimidos com gzip.
Os dados em tempo real podem ser capturados em plataformas Ethernet, do FDDI,
PPP, Token Ring, IEEE 802.11, IP clássico sobre ATM e de interfaces com loopback
(pelo menos em algumas plataformas; nem todos aqueles tipos são suportados em
todas as plataformas).
Os dados capturados da rede podem ser enviados através da Internet, utilizando-se
um browser de um GUI, ou através do programa "tethereal", nativo na ferramenta,
que é uma emulação de um terminal TTY.
Os arquivos capturados podem ser programados para serem editados ou
convertidos através de linha de comando do programa do "editcap".
759 protocolos podem atualmente ser observados no Ethereal:
3COMXNS, 3GPP2 A11, 802.11 MGT, 802.11 Radiotap, 802.3 Slow protocols, 9P,
AAL1, AAL3/4, AARP, ACAP, ACN, ACP133, ACSE, ACtrace, ADP, AFP, AFS (RX),
AH, AIM, AIM Administration, AIM Advertisements, AIM BOS, AIM Buddylist, AIM
Chat, AIM ChatNav, AIM Directory, AIM Email, AIM Generic, AIM ICQ, AIM Invitation,
AIM Location, AIM Messaging, AIM OFT, AIM Popup, AIM SSI, AIM SST, AIM
Signon, AIM Stats, AIM Translate, AIM User Lookup, AJP13, ALC, ALCAP, AMR,
ANS, ANSI BSMAP, ANSI DTAP, ANSI IS-637-A Teleservice, ANSI IS-637-A
Transport, ANSI IS-683-A (OTA (Mobile)), ANSI IS-801 (Location Services (PLD)),
ANSI MAP, AODV, AOE, ARCNET, ARP/RARP, ARTNET, ASAP, ASF, ASN1, ASP,
ATM, ATM LANE, ATP, ATSVC, AVS WLANCAP, AX4000, AgentX, Armagetronad,
Auto-RP, BACapp, BACnet, BEEP, BER, BFD Control, BGP, BICC, BOFL,
BOOTP/DHCP, BOOTPARAMS, BOSSVR, BROWSER, BSSAP, BSSGP, BUDB,
BUTC, BVLC, Basic Format XID, BitTorrent, Boardwalk, CAMEL, CAST, CBAPDev,
CCSDS, CCSRL, CDP, CDS_CLERK, CDT, CFLOW, CGMP, CHDLC, CIGI, CIMD,
CIP, CISCOWL-L2, CLDAP, CLEARCASE, CLNP, CLTP, CMIP, CMP, CMS, CONV,
COPS, COSEVENTCOMM, COSNAMING, COTP, CPFI, CPHA, CRMF,
CSM_ENCAPS, CUPS, CoSine, DAAP, DAP, DCCP, DCERPC, DCE_DFS, DCOM,
DCP, DDP, DDTP, DEC_DNA, DEC_STP, DFS, DHCPFO, DHCPv6, DIAMETER,
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DIS, DISP, DISTCC, DLSw, DLT User A, DLT User B, DLT User C, DLT User D,
DNP 3.0, DNS, DNSSERVER, DOCSIS, DOCSIS BPKM-ATTR, DOCSIS BPKMREQ, DOCSIS BPKM-RSP, DOCSIS DCC-ACK, DOCSIS DCC-REQ, DOCSIS DCCRSP, DOCSIS DCD, DOCSIS DSA-ACK, DOCSIS DSA-REQ, DOCSIS DSA-RSP,
DOCSIS DSC-ACK, DOCSIS DSC-REQ, DOCSIS DSC-RSP, DOCSIS DSD-REQ,
DOCSIS DSD-RSP, DOCSIS INT-RNG-REQ, DOCSIS MAC MGMT, DOCSIS MAP,
DOCSIS REG-ACK, DOCSIS REG-REQ, DOCSIS REG-RSP, DOCSIS RNG-REQ,
DOCSIS RNG-RSP, DOCSIS TLVs, DOCSIS UCC-REQ, DOCSIS UCC-RSP,
DOCSIS UCD, DOCSIS VSIF, DOCSIS type29ucd, DOP, DRSUAPI, DSI, DSP,
DSSETUP, DTP, DTSPROVIDER, DTSSTIME_REQ, DUA, DVMRP, Data, E.164,
E.212, EAP, EAPOL, ECHO, EDONKEY, EDP, EFS, EIGRP, ENC, ENIP, ENRP,
ENTTEC, EPM, EPMv4, ESIS, ESP, ESS, ETHERIC, ETHERIP, EVENTLOG,
Ethernet, FC, FC ELS, FC FZS, FC-FCS, FC-SB3, FC-SP, FC-SWILS, FC-dNS,
FCIP, FCP, FC_CT, FDDI, FIX, FLDB, FR, FRSAPI, FRSRPC, FTAM, FTBP, FTP,
FTP-DATA, FTSERVER, FW-1, Frame, G.723, GIF image, GIOP, GMRP, GNM,
GNUTELLA, GPRS NS, GPRS-LLC, GRE, GSM BSSMAP, GSM DTAP, GSM RP,
GSM SMS, GSM SMS UD, GSM_MAP, GSM_SS, GSS-API, GTP, GVRP, Gryphon,
H.223, H.225.0, H.235, H.245, H.261, H.263, H.263 data, H1, H248, HCLNFSD,
HPEXT, HPSW, HSRP, HTTP, HyperSCSI, IAP, IAPP, IAX2, IB, ICAP,
ICBAAccoCB, ICBAAccoCB2, ICBAAccoMgt, ICBAAccoMgt2, ICBAAccoServ,
ICBAAccoServ2, ICBAAccoServSRT, ICBAAccoSync, ICBABrowse, ICBABrowse2,
ICBAGErr, ICBAGErrEvent, ICBALDev, ICBALDev2, ICBAPDev, ICBAPDev2,
ICBAPDevPC, ICBAPDevPCEvent, ICBAPersist, ICBAPersist2, ICBARTAuto,
ICBARTAuto2, ICBAState, ICBAStateEvent, ICBASysProp, ICBATime, ICEP,
ICL_RPC, ICMP, ICMPv6, ICP, ICQ, IDP, IDispatch, IEEE 802.11, IEEE802a, IGAP,
IGMP, IGRP, ILMI, IMAP, INAP, INITSHUTDOWN, IOXIDResolver, IP, IP/IEEE1394,
IPComp, IPDC, IPFC, IPMI, IPP, IPVS, IPX, IPX MSG, IPX RIP, IPX SAP, IPX WAN,
IPv6, IRC, IRemUnknown, IRemUnknown2, ISAKMP, ISDN, ISIS, ISL, ISMP, ISUP,
ISystemActivator, IUA, IrCOMM, IrLAP, IrLMP, IuUP, JFIF (JPEG) image, JXTA,
JXTA Message, Jabber, Juniper, K12xx, KADM5, KINK, KLM, KRB4, KRB5,
KRB5RPC, Kpasswd, L2TP, LANMAN, LAPB, LAPBETHER, LAPD, LDAP, LDP,
LGE_Monitor, LLAP, LLC, LLDP, LMI, LMP, LOOP, LPD, LSA, LWAPP, LWAPPCNTL, LWAPP-L3, LWRES, Laplink, Line-based text data, Log, LogotypeCertExtn,
Lucent/Ascend, M2PA, M2TP, M2UA, M3UA, MACC, MAPI, MAP_DialoguePDU,
MATE, MDS Header, MEGACO, MGCP, MGMT, MIME multipart, MIPv6, MMS,
MMSE, MOUNT, MPEG1, MPLS, MPLS Echo, MQ, MQ PCF, MRDISC, MS NLB,
MS Proxy, MSDP, MSMMS, MSNIP, MSNMS, MSRP, MTP2, MTP3, MTP3MG,
Manolito, Media, Messenger, Mobile IP, Modbus/TCP, MySQL, NBAP, NBDS,
NBIPX, NBNS, NBP, NBSS, NCP, NCS, NDMP, NDPS, NFS, NFSACL, NFSAUTH,
NHRP, NIS+, NIS+ CB, NJACK, NLM, NLSP, NMAS, NMPI, NNTP, NORM, NSIP,
NSPI, NS_CERT_EXTS, NTLMSSP, NTP, NW_SERIAL, NetBIOS, Netsync, Null,
OAM AAL, OCSP, OICQ, OLSR, OPSI, OSPF, PACKETCABLE, PAGP, PAP,
PARLAY, PCLI, PCNFSD, PER, PFLOG, PFLOG-OLD, PGM, PGSQL, PIM, PKCS1,
PKIX
Certificate,
PKIX1EXPLICIT,
PKIX1IMPLICIT,
PKIXPROXY,
PKIXQUALIFIED, PKIXTSP, PKInit, PKT CCC, PKTC, PN-DCP, PN-RT, PNIO, PNP,
POP, PPP, PPP BACP, PPP BAP, PPP BCP, PPP CBCP, PPP CCP, PPP CDPCP,
PPP CHAP, PPP Comp, PPP IPCP, PPP IPV6CP, PPP LCP, PPP MP, PPP
MPLSCP, PPP OSICP, PPP PAP, PPP PPPMux, PPP PPPMuxCP, PPP VJ, PPPHDLC, PPPoED, PPPoES, PPTP, PRES, PTP, PVFS, P_MUL, Portmap, Prism,
Q.2931, Q.931, Q.933, QLLC, QUAKE, QUAKE2, QUAKE3, QUAKEWORLD, R-
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STP, RADIUS, RANAP, RDM, RDT, REMACT, REP_PROC, RIP, RIPng, RLM,
RMCP, RMI, RMP, RNSAP, ROS, RPC, RPC_BROWSER, RPC_NETLOGON, RPL,
RQUOTA, RRAS, RSH, RSTAT, RSVP, RSYNC, RS_ACCT, RS_ATTR, RS_BIND,
RS_PGO, RS_PLCY, RS_REPADM, RS_REPLIST, RS_UNIX, RTCP, RTMP, RTP,
RTP Event, RTPS, RTSE, RTSP, RTcfg, RTmac, RUDP, RWALL, RX, Raw,
Raw_SIP, Raw_SigComp, Redback, Rlogin, SADMIND, SAMR, SAP, SCCP,
SCCPMG, SCSI, SCTP, SDLC, SDP, SEBEK, SECIDMAP, SES, SGI MOUNT,
SIGCOMP, SIP, SIPFRAG, SIR, SKINNY, SLARP, SLL, SM, SMB, SMB Mailslot,
SMB Pipe, SMB2, SMB_NETLOGON, SMPP, SMRSE, SMTP, SMUX, SNA, SNA
XID, SNAETH, SNDCP, SNMP, SONMP, SPNEGO, SPNEGO-KRB5, SPOOLSS,
SPP, SPRAY, SPX, SRP, SRVLOC, SRVSVC, SSCF-NNI, SSCOP, SSH, SSL, SSS,
STANAG 4406, STANAG 5066, STAT, STAT-CB, STP, STUN, SUA, SVCCTL,
Serialization, SliMP3, Socks, SoulSeek, Symantec, Synergy, Syslog, T.30, T.38,
TACACS, TACACS+, TALI, TANGO, TAPI, TCAP, TCP, TDMA, TDS,
TEI_MANAGEMENT, TELNET, TFTP, TIME, TIPC, TKN4Int, TNS, TPCP, TPKT, TR
MAC, TRKSVR, TSP, TTP, TUXEDO, TZSP, Teredo, Token-Ring, UBIKDISK,
UBIKVOTE, UCP, UDP, UDPENCAP, UDPlite, UMA, V.120, V5UA, VLAN, VNC,
VRRP, VTP, Vines ARP, Vines Echo, Vines FRP, Vines ICP, Vines IP, Vines IPC,
Vines LLC, Vines RTP, Vines SPP, WAP SIR, WBXML, WCCP, WCP, WHDLC,
WHO, WINREG, WINS-Replication, WKSSVC, WLANCERTEXTN, WSP, WTLS,
WTP, X.25, X.29, X11, X411, X420, X509AF, X509CE, X509IF, X509SAT, XDMCP,
XML, XOT, XYPLEX, YHOO, YMSG, YPBIND, YPPASSWD, YPSERV, YPXFR,
ZEBRA, ZIP, cds_solicit, cprpc_server, dc, dce_update, dicom, giFT, h221nonstd,
h450, iFCP, iSCSI, iSNS, isup_thin, itunes, llb, message/http, nettl, rdaclif, roverride,
rpriv, rs_attr_schema, rs_misc, rs_prop_acct, rs_prop_acl, rs_prop_attr,
rs_prop_pgo, rs_prop_plcy, rs_pwd_mgmt, rs_repmgr, rsec_login, rss, sFlow, smil,
A saída pode ser salva ou impressa no formato de texto ou do PostScript®.
A tela (display) de dados pode ser refinado utilizando-se filtros de tela.
Os filtros de tela também podem ser usados para destacar e colorir seletivamente a
informação do sumário do pacote.
Toda ou uma parte de cada captura das informações da rede podem ser guardados
em arquivo.
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2 Telas importantes de análise
Estão aqui algumas telas obrigatórias para análise que mostram Ethereal em
operação:
Esta imagem mostra a janela principal Ethereal. Pode-se inspecionar os dados
capturados no detalhe, mesmo quando uma sessão de captura estiver em
andamento. Os dados na lista do pacote podem ser mostrados na cor desejada.

Figura 48: Tela a janela principal do Ethereal
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A próxima figura mostra um lookup do DNS do ponto de vista do usuário. É
interessante anotar que o usuário emitiu quatro perguntas para resolver o nome, e o
cliente reenvia sua pergunta antes que o usuário possa responder.

Figura 49: Lookup do DNS

152

A figura seguinte mostra "segmento do TCP" sob o menu "Analyze” e permite que se
inspecione os índices do ASCII de um fluxo de dados do TCP em uma janela
separada. Isto pode ser importante para perseguir problemas de usuário do HTTP,
do SMTP, e do PNF.

Figura 50: Segmento TCP sob o menu “Analyse”
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O "Tethereal" é a versão TTY do Ethereal, usa o mesmo código do protocolo de
codificação que é utilizado pelo Ethereal. Aqui observa-se como Ethereal e Tethereal
decodificam os mesmos dados.

Figura 51: Tela do “Tethreal”, versão TTY do Ethereal
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O filtro de criação GUI permite que se crie filtros em qualquer protocolo ou campo
que Ethereal reconhecer.

Figura 52: Tela do filtro de criação GUI
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Aqui se tem o exemplo de uma captura de tela de uma resposta (FN=23) para uma
operação "bind_new_context()" definida em CosNaming.IDL. A requisição está no
frame precedente (FN=22)
Isto foi gerado passando CosNaming.IDL através do idl2eth e registrando o tráfego
de algum CORBA em Ethereal.
Nota-se que a RESPOSTA "bind_new_context()" é uma referência a um objeto que
executa à relação de "NamingContext". Como está, é realmente um IOR, e é
decodificado como um.

Figura 53: Exemplo de captura de tela
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O Ethereal pode mostrar estatísticas detalhadas de RPC. Clicando com o botão
esquerdo do mouse serão mostradas estatísticas específicas para o programa RPC
(NFSv3), em geral as estatísticas servem para todos os programas, e uma lista dos
programas suportados.

Figura 54: Tela de estatística de RPC

Figura 55: Tela de estatística detalhada de RPC
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Figura 56: Criação de Filtro em RPC

3 Notas gerais sobre o Ethereal e licença de uso
As observações legais Ethereal é um software aberto da fonte liberada sob a licença
do público geral do GNU.
Sniffer e NetXRay são marcas registradas da Network Associates, Inc.
AIX é uma marca registrada da International Business Machines (IBM).
HP-UX é uma marca registrada da Hewlett Packard Company.
LANalyzer é uma marca registrada da Novell, Inc.
EtherPeek, TokenPeek, e AiroPeek são marcas registradas da WildPackets, Inc.
Todas as marcas registradas restantes neste local são propriedade de seus
respectivos proprietários.
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APÊNDICE 4 – Terminal x-Lite para SIP
1 Terminal x-Lite
Neste trabalho foi utilizado o terminal telefônico em softphone x-Lite, modelo
eyeBeam 1.5, baseado em software de plataforma aberta.
O eyeBeam 1.5 é um software cliente de telefone de uma geração superior aos
projetados no início das pesquisas de tecnologia sobre VoIP. Ele é direcionado para
usuários finais, ou um usuário pequeno do escritório de Office/Home (SOHO). O xLite permite a visualização do estado da conexão e controle das chamadas, assim
como a verificação da presença através de vídeo, se o usuário da ponta remota
possuir este recurso.

Figura 57: Exemplo de terminal x-Lite
Baseado em padrões abertos, ele utiliza uma interface telefônica no centro de forma
que permite aos usuários agir sobre os controles de voz, vídeo, mensagens
instantâneas e aplicações da presença na solução desktop. Com uma solução onde
é possível trabalhar com intuição e familiaridade, os usuários conseguem uma
transição do ambiente telefônico tradicional para o mundo VoIP sem grandes
transtornos. Os controles e a navegação são simples e amigáveis. Se a plataforma
usuária está em uma conversação simples de voz ou dentro de uma chamada com
conferência através de aplicações de colaboração múltiplas, o terminal oferece aos
usuários a condição de personalizar seu cliente e de controlar sua disponibilidade de
seu ponto-final do SIP.
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2 Características do terminal x-Lite
- Utiliza padrões abertos em Linux, baseados em tecnologia VoIP;
- Sinaliza SIP para interação com sessões multimídias;
- Utiliza nos codecs QoS para chamadas de voz e vídeo;
- Oferece sinalização de segurança e encriptação nos meios através de TLS e de
SRTP;
- Gerencia o desempenho do ponto final SIP;
- Possui codecs com alta compressão;
- Têm livro de endereço pessoal detalhado, incluindo listas de chamadas e histórico
detalhados;
- Trabalha no padrão de configuração zero (Zero Conf) nos equipamentos (devices)
de áudio ou vídeo;
- Gerencia mensagens instantâneas e presença de usuários;
- Possui interface de gravação da chamada de áudio e vídeo;
- Integra agendas de outros aplicativos;
- Suporta vídeo conferência, conferências multi-ponto e ad hoc em tecnologias IP e
PSTN;
- Utiliza a tecnologia de janelas deslizantes para informações rápidas de vídeo e de
contatos;
3 Benefícios do terminal x-Lite
- A interface é intuitiva para o usuário inexperiente e experiente, tornando fácil a
recepção e o início de chamadas de voz, vídeo-conferência e mensagens
instantâneas;
- É possível a customização do terminal, por ser de código aberto.
- A integração simplificada com SIP e outras aplicações de VoIP permite distribuição
original e distribuição customizadas;
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4 Requerimentos mínimos para operação do terminal x-Lite

Básico (Áudio e Mensagem Instatânea)

Avançado (Áudio, Vídeo e Mensagem
Instantânea)

Mínimo

Mínimo

Ideal

Ideal

Processador

Intel Pentium II 400 MHz Pentium III 1.3 GHz ou Intel Pentim II 700 MHz Pentim 4 2.0 GHz ou
ou equivalente
equivalente
ou equivalente
equivalente

Memória

128 MB RAM

128 MB RAM

256 MB RAM

256 MB RAM

Espaço em Disco
Rígido

15 MB

30 MB

30 MB

30 MB

Sistema Operacional

Windows 98 Segunda Edição Windows NT
Windows 2000 Windows XP
Windows 2000 Windows XP
Linux

Adaptador de Som

Full-duplex, 16 bit

Quadro 11: Requerimentos para operação do terminal x-LIte

Linux

