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RESUMO

A Internet vem crescendo de forma abrupta a cada ano, levando o
protocolo IP a assumir uma posição de destaque no contexto das redes de
telecomunicações. Diante deste cenário a primeira indagação é: “Por que
não utilizar a Internet ou as Intranets como meio para o tráfego de voz?”.
Neste trabalho, discutem-se os protocolos IP, abordando vantagens e
desvantagens desta implementação, analisando-se a economia de recursos
quando comparada com o sistema de telefonia tradicional.
Implementou-se um protótipo através do software Vocal que utiliza o
protocolo SIP, H.323, RTP, entre outros, para demonstrar algumas das
funcionalidades e facilidades do sistema de voz sobre IP.
O sistema implementado foi capaz de realizar chamadas entre dois
usuários usando-se user agents ou endpoints H.323, realizar chamadas para
o sistema de voice mail e realizar transferência de chamadas no SIP Proxy.

xii

ABSTRACT
Internet has been growing up abruptly every year, leading the IP
protocol to a prominent position on telecomunication nets context. In this
scenery a question arises: “Why not using Internet or Intranet as a voice
transportation medium?”
This work discusses IP protocols enhancing resources savings,
advantages and disadvantages of this implementation comparing to the
traditional system of telephony.
A prototype implemented with the Vocal software, based on the SIP
protocol, H323, RTP and others, demonstrates some funtionalities and
facilities of voice over IP system.

xiii

1 INTRODUÇÃO
Este trabalho tem por objetivo implementar um sistema de voz sobre
IP que permita a troca de mensagens de voz entre usuários através de redes
TCP/IP. Adotou-se o Linux como ambiente de desenvolvimento. O sistema
montado oferece total integração com a rede de dados, como o uso do Voice
mail, Click to dial, entre outros.
Este tema foi abordado devido a sua enorme relevância na futura
integração dos segmentos de informática, telefonia e telecomunicações,
denominada convergência. Outros aspectos importantes são:
1. A admiração pelo Linux (http://www.linux.org). O sistema
operacional Linux é multiusuário, multitarefa e multiprocessado,
de livre distribuição, disponível para equipamentos X86 (Intel e
compatíveis), Motorola 68K, Digital Alpha, Sparc, Mips e
PowerPC, entre outros.
O núcleo do Linux não utiliza código proprietário de
qualquer espécie, sendo a maior parte de seu desenvolvimento
feito sob a égide do projeto GNU da Free Software Fundation
(http://www.linux.org/info/gnu.html),

que

torna

obrigatório

a

distribuição conjunta de binários e fontes [5].
Há patrocinadores ou desenvolvedores do sistema Linux
nos meios acadêmicos, em empresas de distribuição Linux e em
empresas de informática. Destaca-se entre as empresas adeptas
a IBM, a HP e a Oracle.
Algumas dessas empresas, como Red-Hat e Conectiva,
especializaram-se em compilar, testar milhares de aplicativos,
desenvolver

softwares

e

suportar

o

Linux.

Além

disso,

implementam melhorias voltadas para o seu mercado, atuando
como elementos fomentadores da disseminação do sistema.
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2. Existem grupos de desenvolvimento VoIP trabalhando com o
sistema Linux no endereço http://www.openh323.org, que trata
do assunto Voz sobre IP voltado para o protocolo H.323, no
endereço http://www.vovida.org, que trata dos protocolos SIP,
integração com H.323, MGCP e de vários recursos adicionais
para esta plataforma.
3. O maior interesse por este assunto está relacionado com os
benefícios que esta tecnologia pode trazer: redução de custo
de comunicação dentro de empresas principalmente se houver
diversas filiais geograficamente distribuídas devido à economia
de ligações locais ou interurbanas. Mas a justificativa para a
adoção deste sistema pode ser também de ordem técnica, isto
é, implementar um sistema que integre a rede de voz e a rede
de dados num Voice Mail, com benefícios que justifique o
investimento.
Este documento é indicado a profissionais de telecomunicações e de
rede, que desejam implementar um sistema de Voz sobre IP usando SIP.
Entretanto, seu conteúdo é dirigido aos responsáveis por sistemas de voz
sobre IP (H.323), assim como, aos que utilizam protocolos de tempo real em
redes TCP/IP..
Foi realizada uma atividade de pesquisa bibliográfica para coletar as
principais informações relativas aos protocolos utilizados pelo sistema. Foi
realizada uma atividade experimental – A implementação de um modelo de
sistema VoIP com intuito de aplicar os conceitos e verificar na prática a
viabilidade do sistema. Para implementar este modelo foram utilizados o
Sistema Operacional Linux, o software Vocal e clientes SIP de diversos
fabricantes.
Ao concluir a leitura dessa dissertação o leitor tera condições de:
-

Entender todas as dificuldades que envolvem a transmissão de voz sobre
redes IPs

-

Quais os beneficios que se pode obter com a adoção desta solução
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-

Conhecer os protocolos envolvidos na transmissão de voz sobre redes
IPs : Protocolos SIP, H323, RTP etc

-

Implementar um sistema de transmissão de voz sobre IP baseado em
linux chamado Vocal.

-

Implementar algumas funcionalidades adicionais atraves da integração
do sistema de voz e o sistema de dados, como exempo pode-se citar o
sistema Voice Mail.
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1.1 O que VoIP significa?
Antes de aprofundar a discussão de voz sobre IP e seus tópicos
relacionados, uma breve explicação do seu significado. Vale ressaltar que o
objetivo do sistema VoIP é “transportar sinais de voz de forma aceitável da
origem ao destino sobre redes IP”.
O termo aceitável engloba várias características tanto do sistema de
voz, quanto da rede IP. Devem ser respeitados os aspectos de tempo real
de uma conversa, evitando-se irritabilidade e longos períodos de silêncio.
Há hoje, redes diferentes para diferentes serviços. A rede de telefonia
apresenta baixo atraso de transmissão, alta disponibilidade e boa qualidade
do serviço. A Internet, rede de dados, opera com atraso de transmissão
variável, disponibilidade variável e qualidade de serviço baseada na diretiva
do melhor esforço.

1.2 Proposta do serviço VoIP.
O serviço VoIP propõe a integração dessas duas redes, criando uma
rede única com alta disponibilidade, qualidade de serviço para cada tipo de
tráfego (voz, vídeo, dados, etc) e diferenciação de classe de serviço.
Entretanto, não se pode desprezar toda a infraestrutura de rede
existente. Deve-se aproveitar as estruturas legadas, integrando os dois
ambientes através de um gateway IP/PSTN. A figura 1 exemplifica a criação
de uma rede única integrando os dois ambientes (Fig.1 B) e, rede IP e rede
PSTN (Fig.1A).
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Figura 1 (A) Integração da rede IP a rede de voz através da adoção de
gateways IP/PSTN e (B) Rede VoIP totalmente interligada através
de uma nuvem TCP/IP.

Os motivadores da convergência são:
i.

Crescimento de oferta/venda de tecnologias de banda larga wireless, DSL;

ii.

Crescimento do tráfego de dados (Fig.2) - comércio eletrônico,
Voz sobre IP;

iii.

Redução do Custo de banda larga.

Figura 2 Crescimento do tráfego Internet.
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Atrativos incluídos na escolha do IP para transporte de voz:
i.

Baixo custo do equipamento, gerenciamento centralizado e
padronização

da

infraestrutura

(padronização

implica

em

barateamento das soluções);
ii.

Integração de voz com as aplicações de dados;

iii.

Equipe única para manter ambos os sistemas: voz e dados;

iv.

O IP é muito difundido em todo o mundo.

i. Baixo custo do equipamento
Na telefonia, existem milhões de padrões e especificações técnicas
baseadas no circuit switching que são proprietários por natureza, sofrendo
os efeitos desse tipo de mercado. Um switch de provedor de serviços
telefônicos pode usar um hardware, um sistema operacional e/ou uma
aplicação proprietários. Seria extremamente complexo para outras empresas
desenvolverem aplicações para tais sistemas, além de requerer treinamento
intensivo para operação e gerenciamento. As atualizações também
envolvem valores significativos e a migração para outro fabricante é
dispendiosa, envolvendo muitos investimentos: treinamento de pessoal,
custo do equipamento e de implantação.
Por outro lado, no segmento de informática, alguns sistemas de
hardware são proprietários, porém, a maioria dos equipamentos de hardware
fabricados atualmente são padronizados e produzidos em massa. Assim, o
sistema operacional normalmente não é tão dependente do hardware e das
aplicações de software. O comprador possui muitas opções de escolha do
sistema, além de contar com empresas distintas para implementar cada uma
de suas partes.
Deve-se, entretanto, atentar para a diferença tecnológica entre um
telefone convencional e um telefone ou equipamento VoIP. Uma das
limitações no uso desse sistema é a diferença de preço de um terminal VoIP
e um terminal telefônico. Há grande disponibilidade das redes telefônicas
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convencionais, com qualidade de serviço (QoS) aceitável, enquanto a rede
originalmente herdada pelo IP é menos capilarizada e sem garantia de QoS,
aspectos importantes na comparação entre os ambientes proprietários e o
sistema VoIP.
ii. Integração de voz com aplicações de dados
O protocolo IP é padrão para transação de dados, desde o e-mail,
Web browsing até o e-commerce. Quando estas capacidades são
combinadas com o transporte de voz, facilmente imagina-se o que pode ser
feito com a integração dos dois mundos.
Uma boa aplicação para isso seria o receptor de um e-mail poder
chamar o emissor para uma áudio conferência, simplesmente clicando no
cabeçalho da mensagem. Ou ainda, inserir um link em uma home page para
falar com o representante de um serviço de atendimento ao consumidor
(SAC). Quando o usuário clicar neste link ele estará fazendo uma chamada
de voz e o representante do outro lado atende prosseguindo a conversação.
Assim, o serviço de voz é apenas uma aplicação adicional, como o serviço
de e-mail, www, etc.
Por que usar voz sobre IP, se hoje em dia voz pode trafegar por
diversas tecnologias tais como; VoIP - Voz over IP, VoFR – Voz over Frame
Relay e VoATM – Voz over ATM (Assinchronous Transfer Mode)?
A resposta para essa questão é que o IP é muito difundido em todo o
mundo. Obviamente, todas as opções acima são tecnicamente viáveis, mas
a única real vantagem do IP é que o IP está em qualquer lugar. Nenhuma
das outras tecnologias é tão presente em nosso dia-a-dia como o IP.

Circuit Switching x Packet Switching
A PSTN (Public-Switched Telephone Networks) utiliza circuit switching
para transportar voz. A Internet utiliza o Packet Switching.
No circuit switching cria-se um circuito fechado entre a origem e o
destino de uma chamada. Um caminho exclusivo para a origem falar com o
destino. Não importa se os interlocutores estão usando ou não a conexão
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física. O circuit switching é uma solução muito cara. Além disso, em diversas
situações, as pessoas preferem se comunicar de outras formas: através de
e-mail, Instant Messaging, vídeo e World Wide Web.
No packet-switching, as mensagens são divididas em pacotes que
são enviados pela rede. Cada pacote contém um cabeçalho com as
informações necessárias para seu encaminhamento da origem ao destino,
qualquer que seja a rota percorrida. Cada pacote constitui uma seqüência de
dados independente. Sua principal vantagem é que pacotes de diferentes
origens compartilham a mesma linha de dados, permitindo um uso mais
eficiente do meio.
As pessoas estão utilizando a Internet de forma cada vez mais
inovadora e excitante. A Internet também significa oportunidades de renda.
Algumas empresas estão aproveitando estas oportunidades para crescerem,
entretanto as rendas geradas pelo comércio eletrônico são mínimas se
comparadas com a renda auferida pelas companhias telefônicas que
carregam a voz. Voz ainda é uma aplicação de sucesso no mercado.
Comparando o tráfego de voz com o tráfego de dados, percebe-se
que o tráfego de voz possui um crescimento lento ao longo dos anos,
enquanto que o tráfego de dados, um crescimento logarítmico. A previsão é
que, a partir de meados de 2004, o tráfego de dados irá ultrapassar o tráfego
de voz. Manter as duas redes isoladas aumentará os custos das mesmas.
Por isso, é necessário promover a convergência entre dados e voz.
Para a rede VoIP se tornar um serviço efetivo é necessário que este
serviço possua as mesmas características do serviço de telefonia tradicional.
Os principais desafios a serem solucionados são Packet delay, packet
loss, jitter e disponibilidade (“5 nines reliability”).

Packet Delay
É um dos maiores desafios técnicos que a rede de pacotes enfrenta.
A voz é tolerante à perda de pacotes, desde que estes pacotes perdidos não
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excedam uma taxa máxima de 5%. Porém, a voz é intolerante a delay,
demora entre a emissão da voz e recepção da mesma no outro extremo.
Se o delay for superior a 400ms, a qualidade é significativamente
inferior, não sendo aceita na maioria dos casos. Qualquer pessoa que já fez
uma chamada internacional via satélite sabe como o delay pode ser
inconveniente.
A recomendação G.114 da ITU-T define que o round-trip delay, tempo
de ida e volta de um sinal de voz, deve ser inferior a 300ms para telefonia. O
delay característico do sistema de e-mail situa-se entre 30 segundos e 30
minutos, não causando o menor desconforto para o usuário que o recebe ou
àquele que o envia, porque o sistema de e-mail não possui características
de tempo real.

Packet Lost (pacotes perdidos)
Na transmissão de pacotes de dados pode haver mecanismos que
identifiquem e retransmitem os pacotes perdidos, mas em pacotes de voz
não pode ser utilizado o mesmo mecanismo, uma vez que, isso iria
ocasionar demora adicional criando delay e Jitter adicionais. Se a perda não
for significativa, aproximadamente 5%, pode não ser perceptível para os
interlocutores e o procedimento adotado é ignorá-los.

Jitter
É uma variação do delay. O jitter produz efeitos muito mais
perceptíveis do que o delay. Ele ocorre principalmente pela variação do
tráfego na rede ou pelo fato de um pacote percorrer caminhos diferentes
para chegar ao mesmo destino em uma rede IP. Isso ocasiona uma variação
do delay. Conseqüentemente, há uma variação do tempo de chegada dos
pacotes ao destino. Quando o pacote de voz estiver muito atrasado, não
conseguirá chegar ao destino a tempo de ser utilizado e será considerado
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perdido. Obviamente, esta ocorrência irá degradar cada vez mais a
qualidade1 da voz, quanto maior for sua freqüência.

Disponibilidade (Five Nines Reliability)
É uma métrica que classifica a disponibilidade de um sistema pelo
número de noves. Um nove representa 90% de disponibilidade do sistema,
dois noves representam 99%, três noves representam 99.9% e assim por
diante. A intenção é não perder tempo de manutenção que não tenha sido
planejado; estabelece o compromisso de disponibilidade do sistema de uma
companhia.

1

Qualidade por sua vez é relativa ao Mean Opinion Score (MOS) que deve ser 4.0, ou
melhor. MOS é um índice de qualidade de áudio de uma comunicação do tipo fim a fim.
Possui o valor 0 quando não há comunicação e 5 quando a comunicação é perfeita.
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1.3 Implementações VoIP ( Alguns cenários )
PC to PC
Nesta configuração há dois computadores com recursos multimídia,
interligados através de uma rede TCP/IP conforme pode-se perceber na
figura 3. O tratamento do sinal de voz ocorre nos computadores e o caminho
é definido com base no endereço IP de destino.

REDE IP

10.0.0.1

10.0.0.2

Figura 3 Equipamentos interligados em uma rede TCP/IP.

Phone to Phone
Um telefone comum é usado para iniciar e terminar a chamada
telefônica. O usuário inicia a chamada e esta é roteada para um gateway
(PSTN/IP) conectado à rede telefônica pública (PSTN) e à Internet (IP). Ele é
responsável pela conversão de sinal entre as duas redes. O gateway
reconhece e valida o número telefônico do usuário chamador - para fins de
autenticação e bilhetagem - e encaminha a ligação ao gateway mais próximo
do usuário de destino que, por sua vez, conecta-se ao usuário de destino.
Após a chamada ter sido completada, inicia-se a troca de sinal de voz,
sendo a codificação do sinal de voz realizado pelo gateway de origem. O
gateway de destino é responsável por decodificar este sinal.
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Pode-se observar que os gateways citados na figura são gateways
capazes de converter o sinal da rede PSTN para a rede TCP/IP,
Os Roteadores de conexão da Internet não são vistos na figura 4,
porque estão dentro da “nuvem” da Internet.

Gateways

PSTN
Mod em Ban k

1 2 3
4 5 6
7 8 9
*

8 #

PSTN
M odem Ba nk

INTERNET

1 2 3
4 5 6
7 8 9
*

8 #

Figura 4 Gateways VoIP interligados entre si através da Internet - Situação
comum em chamadas de longa distância.
Escritório com telefones IP
Neste exemplo, uma empresa que deseja reduzir o custo de chamadas
entre a sua matriz e sua filial. Compra dois gateways e um link dedicado
entre os pontos para efetuar a comunicação. Para reduzir o custo com a
infra-estrutura de rede na filial, custo de telefonia adicionado ao custo da
rede IP, telefones IP´s ou computadores com multimídia podem funcionar
como telefones.
Ao realizar uma chamada para a filial, o gateway identifica o número
chamado e o encaminha via rede IP para o host ou telefone IP na filial. Os
gateways estão interligados com a rede PSTN para permitir ao usuário
realizar chamadas para um usuário de destino diferente dos usuários da
matriz ou da filial. Pode-se verificar o diagrama desta solução na figura 5.
Funcionário Externo
O usuário entra na rede do escritório e se autentica com seu usuário e senha
no PBX IP, a partir daí, ele pode receber ou realizar chamadas para os
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clientes internos ou para a rede telefônica via gateway, que o conecta a
internet através da rede PSTN como pode se observar na figura 6.

PSTN

PSTN

Gateways

Modem Bank

ModemBank

PBX
PBX
BayNetworks
BayNetworks

INTERNET

Cliente
1 2 3
4 5 6
7 8 9
*

IP Phone

1 2 3

1 2 3

4 5 6
7 8 9

4 5 6
7 8 9

*

8 #

8 #

IP Phone

Figura 5 Duas redes VoIP interligadas por meio da internet.
PSTN

Mode m Ba nk

PBX
INTERNET

Ba y Ne twork s

Usuário com linha
discada

1

2

3

1

2

3

4
7

5
8

6
9

4
7

5
8

6
9

*

8

#

*

8

#

IP Phone

Cliente

Figura 6 Funcionários Externos entrando na rede IP via linha.
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*

8 #

Cliente

1.4 Aplicações/serviços VoIP
(Click to dial, click to talk, voice portals, ICW, voice mail, Web Call Center, Ecommerce)
Click to Dial
Para ilustrar este serviço imagine que o usuário esteja em uma
grande loja virtual, tentando obter informações adicionais sobre um produto.
Se não houver vendedor on line no sistema, o usuário terá três opções para
tirar suas dúvidas: pode enviar um e-mail e aguardar a resposta, pode se
desconectar da Internet e realizar uma chamada de voz ou pode procurar
outra loja virtual que possua o produto e forneça maiores informações. Isso
significa que vendas podem ser perdidas ou sofrer um grande atraso, pois o
usuário irá adiar a compra ou comprar em outro local. Este problema seria
facilmente solucionado com o click to dial. A idéia é realizar uma chamada
de voz entre um usuário e o vendedor, através de um link existente em sua
página de comércio eletrônico. Clicando neste link, o cliente poderia realizar
uma chamada de voz diretamente de seu PC, usando o seu microfone para
falar com um representante de vendas e tirar as suas dúvidas. O usuário,
conectado à Internet, pode falar com o Call Center da empresa, através do
sistema de voz sobre IP, ao mesmo tempo em que navega. Esse serviço
pode impulsionar o sistema de compra e venda das lojas virtuais.

Voice portals
São sites com acesso interativo ao conteúdo do portal através de uma
interface de voz que usa um avançado processamento de fala. Os serviços
oferecidos são os mesmos disponibilizados hoje na internet (o auxilio a lista,
informação de tráfego, cotação de ações, placar de esportes, horóscopos,
filmes etc.), mas com mais interatividade. As justificativas para criação deste
sistema baseado em voz são, basicamente, facilidade de acesso ao telefone
e a computadores ligados à Internet e crescimento do parque instalado dos
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telefones móveis. A interação de voz permite navegação sem as limitações
de um teclado.

ICW (Internet Call Waiting)
Internet Call Waiting (ICW) é um serviço que permite ao usuário
manusear chamadas telefônicas de entrada quando a sua linha está
ocupada com a Internet, o esquema de funcionamento desta solução pode
ser visualizado na figura 7. Assim, quando o usuário está na Internet e
recebe uma chamada ele possui várias opções:
i.

Enviar um sinal de ocupado, caso não queira recebê-la;

ii.

Manter a navegação na Internet, recebendo-a pela Internet,
através do sistema de Voz sobre IP;

iii.

Desligar a linha telefônica que está sendo usada para acessar a
Internet e atender a ligação via PSTN;

iv.

Redirecionar a ligação para outro número de telefone;

v.

Rotear a chamada para um serviço de voice mail ou secretária
eletrônica.

Um exemplo desta aplicação pode ser visualizado na figura 8.
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PSTN

1 2 3
4 5 6
7 8 9
*

8 #

Modem Bank

PBX

ICW
server

Bay Networks

INTERNET
Usuário com linha
discada

1 2 3

1 2 3

4 5 6
7 8 9

4 5 6
7 8 9

*

8 #

IP Phone

*

8 #

Cliente

Figura 7 Esquema de funcionamento do ICW (Internet Call Waitting).

Figura 8 Janela de notificação de chamada do ICW.
Voice mail
Serviço que permite armazenar mensagens de voz em um servidor de
e-mail, quando uma chamada é direcionada para uma linha ocupada ou o
usuário não pode ou não deseja atender a chamada. Talvez, está seja a
aplicação mais simples de implementação usando IP. A razão é que o voice
mail não precisa ter a mesma interatividade que o sistema de voz sobre IP.
Isto quer dizer, que a mensagem pode ser direcionada para o servidor de e16

mail sem as exigências de tempo real características das conversas de voz
e, nesse caso, o jitter e o delay não têm impacto sobre a qualidade de voz.
Os clientes desfrutam da conveniência de ter acesso a mensagens 24
horas por dia, sete dias por semana, de qualquer telefone. Uma senha
pessoal protege as caixas de mensagens de cada usuário, visitantes podem
deixar mensagens importantes a qualquer hora.
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2 TRANSPORTE E SINALIZAÇÃO DE VOZ
O objetivo deste capitulo é descrever os protocolos de transporte de
voz, alguns dos principais CODECs disponíveis, os protololos de sinalização
SIP e H323 e finalmente a dificuldade de se transmitir voz sobre pacotes em
redes com NAT.

2.1 Transporte de voz - RTP
O protocolo Real-Time Transport Protocol (RTP), especificado pela
RFC 1889 - “RTP”: um protocolo de transporte para aplicações de tempo
real é utilizado por aplicações que transmitem dados em tempo real, como
áudio e vídeo. Fornece funções de transporte de rede fim-a-fim tais como:
identificação

do

pacote,

numeração

de

seqüência

e

carimbo

de

temporização (timestamp). A aplicação de destino por sua vez pode usar o
timestamp para garantir a sincronização dos pacotes de voz e calcular o
delay e jitter. Não efetua, porém, reserva de recursos, nem garante
qualidade de serviços para aplicações de tempo real.
É composto de duas partes: uma de transmissão de dados e outra de
controle, denominada RTCP (real time control protocol). Provê a troca de
mensagens entre os usuários promovendo uma avaliação da qualidade da
sessão. As informações disponibilizadas são número de pacotes perdidos,
delay e jitter.
Na Internet, assim como em outras redes de pacotes, ocasionalmente
ocorrem perdas e desordem dos pacotes, assim como atrasos variáveis na
entrega. O protocolo RTP não fornece mecanismo para garantir tempo de
entrega, nem efetua reordenação de pacotes. Porém, com as informações
de temporização e número de seqüência inclusas no cabeçalho do
protocolo, a aplicação receptora dos datagramas pode reconstruir a
temporização da origem e a seqüência de pacotes enviada, podendo
também estimar a quantidade de pacotes perdidos.
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O RTP carrega a voz codificada digitalmente por um codec e adiciona
um cabeçalho RTP. O cabeçalho RTP tem que incluir a informação
necessária para a aplicação de destino reconstruir a amostra de voz original.
Dentre as informações necessárias para reconstruir a amostra de voz
original temos o tipo de codec utilizado para codificar a voz.

A tabela 1 lista os principais esquemas de codificação para áudio
usado em VoIP. Estes são conhecidos como payloads estáticos. Outros
payloads marcados com “Dyn” (dinâmico) não possuem um número
associado de payload. O RTP aloca os números de payloads de 96 a 127
para serem usados pelos payloads dinâmico. Os payloads dinâmicos
permitem que novos esquemas de codificação sejam utilizados sem que se
corra o risco de esgotar a quantidade de números de payload disponíveis.

Tabela 1: Relacionamento entre o tipo de codec, codificação, tipo de mídia,
velocidade de transmissão e canal [4].
Payload

Encoding

Media Type

Clock Rate

Channels

Type

Name

0

G.711

Áudio

8000

1

4

G 723

Áudio

8000

1

18

G 729

Áudio

8000

1

(Hz)

Estes são apenas os codecs mais usuais para a transmissão de voz sobre
redes de pacotes, entretanto um endpoint pode possuir compatibilidade com
um codec e outro endpoint ou User agent possuir compatibilidade com outro
codec. Por outro lado pode-se desejar uma conferencia entre vários
usuários, mas depara-se com uma limitação de banda. Para estas soluções
aconselha-se o uso de Mixer e tradutores [RFC 1889].
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Mixer e Tradutores
Mixer são aplicações que permitem múltiplas seqüências de mídia de
diferentes origens serem combinadas em uma seqüência de RTP, como
ilustra a conferência de áudio descrita na figura 9. Note que existem quatro
participantes, cada um enviando e recebendo áudio a 64kbps. Se a banda
disponível para cada participante estiver limitada a 64kbps em cada direção,
um dado participante não tem banda suficiente para enviar e receber a
seqüência de RTP dos demais participantes ou para eles. No exemplo, o
mixer cuida deste problema combinando seqüências individuais em uma
única seqüência que roda a 64kbps. Um dado participante não ouve os
sinais de cada um dos participantes, mas sim uma combinação dos sinais de
áudio de todos eles. Outro exemplo, quando um dos participantes está
conectado em uma conferência via uma conexão de baixa velocidade,
enquanto um outro participante está conectado a uma de alta velocidade.
Neste caso, o mixer também pode trocar o esquema de formatação dos
dados em um link lento, implementando um esquema de codificação que
exige menor banda. O pacote RTP recebido por um determinado participante
pode conter um valor específico de SSRC (Synchronization Source) para o
mixer e 3 valores CSRC (Contributing source) que correspondem aos 3
outros participantes. O mixer define o valor de timestamp.

64kbps

Mixer

64kbps

Mod emBan k

64kbps

64kbps

Figura 9 Mixer de quatro canais com 64kbps cada. [Coll 01]
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Um tradutor é usado para adequar a comunicação entre entidades
que não suportam o mesmo formato de mídia ou bit rate, por exemplo, o
participante A suporta 64kbps com codificação de voz G.711 mu-law
(payload type 0), enquanto o participante B suporta 32kbps G.726 ADPCM
(payload type 2).
A diferença entre um mixer e um tradutor é que o mixer combina
vários fluxos em apenas um fluxo, eventualmente, com alguma conversão de
formado dos dados enquanto que, um tradutor realiza uma conversão de
formato de mídia, mas não combina fluxos de mídia.
A vantagem do mixer sobre um tradutor é que um fluxo RTP não
necessita alocar banda adicional para cada fluxo. A desvantagem é que o
ente que recebe o fluxo RTP não pode apagar o som de uma das origens,
enquanto continua a ouvir o da outra origem. [COLL 01]
A figura 10 demonstra um tradutor e um mixer associados onde o
usuário A e o usuário B estão transmitindo mídias de formatos diferentes.

A
64kbps G.711
64kbps G.711
Mixer

Translator

64kbps G.711

64kbps G.711
ADPCM 32kbps

B

Figura 10 Tradutor e Mixer associados para compatibilizar e associar o sinal
de tráfego. [COLL 01]

RTP Control Protocol - RTCP
Este protocolo provê a troca de informações de controle entre
participantes de sessões, com o objetivo de prover informações para o
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destino que possibilitem aumentar a qualidade, detectar e corrigir problemas
de distribuição.
Diferentes tipos de pacotes RTCP:
i.

SR (sender report): envia estatísticas de transmissão e recepção
dos participantes que transmite a quantidade de bytes enviados
que permite estimar a velocidade de comunicação e o timestamp
que permite sincronizar o sistema;

ii.

RR (Receiver report): envia estatísticas de recepção dos
participantes que recebem, mas não enviam, mídia (número de
pacotes enviados e esperados), permitindo estimar, o número de
pacotes perdidos, jitter interno e round-trip delay (tempo de ida e
volta de um sinal de voz);

iii.

SDES (Source decription): É a descrição dada para os
participantes de uma sessão. O SDES precisa conter um
canonical name (CNAME), que é usado para identificar os
participantes de uma sessão. A origem de uma dada sessão pode
gerar varias seqüências de RTP, caso se transmita áudio e vídeo
simultaneamente, e nesse caso, as duas seqüências poderiam ter
diferentes valores de SSRC, porém não o mesmo valor de
CNAME. Na recepção, o CNAME é usado para unir as duas
seqüências provendo a sincronização. Dentro de uma dada
sessão o CNAME precisa ser único. Outras informações podem
acompanhar o pacote SDES, assim como um nome, e-mail,
endereço ou número de telefone;

iv.

BYE: Indica o fim de uma sessão;

v.

APP: Aplicações de funções especificas.

Embora

estes

tipos

de

pacotes

RTCP

sejam

definidos

individualmente, eles nunca são enviados individualmente de um participante
para outro, em uma dada sessão. Na realidade dois ou mais pacotes RTCP
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podem ser combinados em um único pacote porque os SRs e/ou RRs
devem ser enviado com a maior freqüência possível visando uma estatística
mais precisa e que os novos destinos em uma sessão possam receber a
identidade (CNAME) de vários emissores e estabelecer a correspondência
entre a emissão e recepção de mídia rapidamente [RFC 1889].
RTCP recebe a designação técnica como um protocolo separado
porque as mensagens utilizam uma porta UDP diferente da utilizada pelo
tráfego RTP, mas as duas portas são tão próximas quanto os protocolos. O
valor da porta padrão do RTCP é 5004 e a do RTP corresponde a porta
5005.
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2.2 CODEC
Um passo significativo para adoção e funcionamento do sistema de
voz sobre IP é sem dúvida a escolha do sistema de conversão de voz
análogo-digital. Uma das vantagens de se usar o sistema de voz sobre IP é
adoção de um sistema de codec tão eficiente quanto possível. A eficiência,
neste caso, será medida em função da qualidade de voz, redução da banda
utilizada e o processamento necessário que obviamente ocasiona redução
de custos.
A banda e o processamento podem ser facilmente mensuráveis, mas
como medir a qualidade de voz?
Devido a esse problema, criou-se o MOS (Mean Opinion Score). Este
sistema é descrito na recomendação P.800 da ITU-T. Alguns ouvintes (no
mínimo 30 pessoas) ouvem uma seleção de amostras de som ou participam
de uma conversação, usando as diferentes técnicas de codificação que
devem ser avaliadas, em seguida classificadas. Esta conversação é
classificada de acordo com uma escala de 5 pontos, julgando a qualidade
dos encoders ou da voz, de acordo com a tabela 2:
Tabela 2: Classificação da voz em uma escala de pontos de 1 a 5 e seu
significado em relação a qualidade de voz.
NOTA Significado
1

Ruim: Ininteligível, o usuário não entende a mensagem, possui
interrupções muito grandes, devido a degradações.

2

Pobre: O sinal possui interrupções devido a degradação e o usuário tem
que fazer muito esforço para entender alguns trechos

3

Moderado: a qualidade de voz é ruim, o usuário se sente incomodado
com as degradações, porem sem interrupções.

4

Bom: A voz é agradável de se ouvir, percebe degradações, mas não se
incomoda, pois elas são mínimas.

5

Excelente: O usuário não sente nenhuma degradação no sinal. (nenhum
esforço é requerido)
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O objetivo de qualquer codec é minimizar a banda, mantendo a voz
em boa qualidade. A técnica de transmissão de sinais mais usada é o PCM
(Pulse Code Modulation). Este tipo de codificação procura reproduzir o sinal
amostra por amostra. Possui baixo atraso para o processo e pequena
complexidade, mas requer taxa de transmissão elevada. Com o tempo
novas técnicas foram desenvolvidas, buscando a redução da banda
necessária para a transmissão do sinal, melhoria da qualidade e diminuição
de recursos necessários para o processamento do sinal.
O processo de digitalização usando PCM segue três etapas:
1- Amostragem do sinal analógico, figura 11.
2- Quantização dos valores, figura 12.
3- Codificação dos valores em binário, figura 13.

Figura 11 Amostragem de um sinal analógico.
Na forma de onda acima há uma quantidade infinita de amostras, mas
a quantidade de amostras pode ser reduzida quando selecionada de acordo
com o “teorema de Nyquist”. Segundo ele a freqüência de amostragem de
um sinal analógico deve ser no mínimo o dobro da maior freqüência (largura
de banda) do sinal amostrado. Como a fala humana no sistema telefônico
varia de 300Hz a 3800Hz (freqüência máxima do sinal é 4kHz), então coletase 8000 amostras por segundo.
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Figura 12 Quantização dos valores de um sinal analógico em 8 níveis.

Figura 13

Quantização representada por um binário de 3 bits .
O próximo passo é representar cada amostra (quantização). Quantos

bits são usados para representar cada amostragem? Três bits denota uma
variação de 8 níveis conforme mostra a figura 13 acima, representando o
sinal analógico no formato digital.
Há três classes de codificadores de fala:
i.

Waveform codecs são usados com altas taxas de transmissão, em
torno de 64kbits/s. Se esta taxa for diminuída o sinal degrada
muito rapidamente. Oferecem boa qualidade de voz e sua
operação não é muito complexa. Este sistema tenta reproduzir um
sinal de forma mais semelhante possível ao sinal original sem usar
qualquer conhecimento prévio de como o sinal foi gerado. Realiza
a codificação usando o PCM que envolve apenas amostragem e
quantização;

ii.

Source codecs também chamado de vocoders operam com baixas
taxas de transmissão (2,4kbits/s), mas tem a tendência de produzir
sons sintéticos (a qualidade da voz degrada significativamente).
Operam tentando reconstruir um modelo da fonte geradora, a
partir de parâmetros que são transmitidos ao decodificador e
extraindo um sinal codificado nos parâmetros do modelo. Este
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sistema é atualizado de 10 a 20 ms para seguir a natureza não
estacionária da fala;
iii.

Hybrid codecs tenta produzir o melhor dos dois mundos,
oferecendo uma boa qualidade de voz associada com uma taxa de
transmissão intermediária (16kbits/s).

A figura 14 mostra uma comparação entre os três tipos de codecs em
relação à qualidade de fala e banda ocupada.

Fonte: http://www-mobile.ecs.soton.ac.uk/speech_codecs/common_classes.html

Figura 14 Comparação entre 3 tipos de codecs e a qualidade da fala.
Codificação do sinal analógico em 3 bits.
Para definir o atraso total de um codec deve-se considerar o tamanho
do frame que é o tempo necessário para coletar as informações de um
quadro (conhecido como Look-ahead).
O ITU-T padronizou várias técnicas de codificação, as principais são
usadas no sistema de voz [RFC 1890] e serão comentadas adiante.

G.711
Velocidade de transmissão: 64Kbps
Tipo de codificação: PCM
MOS: 4.3
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Freqüência do sinal de voz 4000khz:
teorema nyquist 8000, ou 8000 amostras/s.
Atraso: 0.75ms por quadro = 1/8000ms * 8 bytes

Este é tipo de codificação mais comum hoje em dia, utilizado em
sistemas telefônicos em todo o mundo. Em um sistema PCM, a freqüência
de amostragem do sinal é 8000 amostras por segundo. A amostragem é
quantizada em 256 níveis, sendo necessário 8 bits (28) para esta
representação, ocupando uma banda de 64Kbps (8000 amostras de 8 bits).

G.723.1
Velocidade de transmissão: 6.3Kbps ou 5.3Kbps
Tipo de codificação:
ACELP (algebraic-code-excited Linear Prediction) para 5.3Kbps
ML-MLQ (Multi-pulse Maximum Likelihood Quantization) para 6.3Kbps
MOS: 3.8
Atraso: 37,5 ms por quadro ou
30ms formação do quadro (1/8000ms * 240) + 7,5 ms Lookahead.

G.729A
Velocidade de transmissão: 8Kbps
Tipo de codificação: CS-ACELP (Conjugate-Structure AlgebraicCode-Excited Linear Prediction)
MOS: 3.7
Atraso: 15ms por quadro ou
10ms formação do quadro (1/8000ms * 80) + 5ms Lookahead
Os codecs são otimizados para a fala humana, entretanto existem
outros tipos de informações que trafegam na rede hoje, como por exemplo,
os dígitos de DTMF ( Dual-Tone Multi-frequency), tons de fax, tom de
ocupado entre outros.
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Assim, a rede telefônica suporta tipos de sons produzidos por fontes
externas diferentes do tipo de som produzido naturalmente pela fala
humana.
O codec G.711 pode manipular estes sons e tons muito bem, porque
não considera a natureza da entrada do sinal. Os mesmos tons não podem
ser reproduzidos fielmente por codecs de baixa banda como G.723.1 ou
G.729. Se estes sons forem usados como entrada, a saída pode não ser
compreensível. A tabela 3 lista Codecs utilizados em chamadas VoIP.
Tabela 3: Tabela relacionando o tipo de codec, codificação usada,
velocidade de transmissão e atraso.
Recomendação

Codificação

Taxa (Kbps)

Atraso (ms)

G.711

PCM

64

0,125/0

G.729A

CS-ACELP

8

10/5

G.723.1

MP-MLQ

6,3

30/7,5
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2.3 H.323
H.323 aprovada em 1996 e H.323 versão 2 aprovada em janeiro de
1998, são recomendações ITU (União Internacional de Telecomunicações)
que especificam componentes, protocolos e procedimentos para prover
serviços de comunicação multimídia (áudio de tempo real, vídeo, e
comunicação de dados), sobre redes de pacotes.
.
Componentes do H.323
O padrão H.323 especifica quatro tipos de componentes, que em
conjunto podem prover comunicação multimídia. [ITU 01]
Terminais
Gateways
Gatekeepers
MCU (Multipoints Control Units)
Um terminal H.323 é um endpoint que pode ser um PC, ou um
telefone IP. Devem suportar áudio e opcionalmente vídeo e/ou dados. Os
terminais H.323 são usados para fazer comunicação multimídia bidirecional
e em tempo real de voz, vídeo ou dados, com outro terminal H.323, com um
gateway ou uma MCU (Unidade de controle Multiponto). Através dos
terminais os usuários comunicam-se entre si.
Gateway é um endpoint H.323 que prove conversão entre uma rede
H.323 e outro tipo de rede como uma rede ISDN ou PSTN, realizando as
transformações necessárias para que as duas redes possam interagir. Por
exemplo, um gateway H.323/PSTN, de um lado endpoints H.323, de outro,
telefones comuns. As conversões dos protocolos de sinalização e formatos
de Mídia entre os endpoints são realizadas internamente pelo gateway de
forma transparente para os endpoints.
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Um terminal H.323 pode se comunicar com outro terminal H.323 da
mesma rede diretamente sem o envolvimento de um Gateway. O Gateway
pode ser omitido, caso não se estabeleça conexões com a rede PSTN.
Gatekeepers são entidades opcionais em uma rede H.323. Quando
presente, o Gatekeeper controla os terminais H.323, gateways e Multipoint
control. Diz-se opcional, porque o sistema pode funcionar sem a presença
desta entidade [FAYN 00]. Entretanto, esta entidade é de vital importância
em uma rede H.323 uma vez que através dela obtem-se autorização e
autenticação de terminais e gateways. O gatekeeper pode oferecer serviços
de controle de banda, roteamento de chamada, medidas de atraso,
estabelecimento e finalização de chamadas, negociação de parâmetros de
chamada e até mesmo a manutenção de links de enlaces por meio de
mensagens de “keepalive” durante períodos de inatividade [ITU 02].
O conjunto de terminais, gateways, e MCs que um único gatekeeper
controla é conhecido como zona.
Principais funções de um gatekeeper:
i.

Tradução de endereços: permite o uso de apelidos para identificar
os usuários de sua rede (endereço de e-mail, apelidos, números
de telefones). No gatekeeper a tradução destes apelidos por
endereços IPs é realizada para se estabelecer uma chamada, esta
atribuição é realizada durante o processo de registro quando um
cliente H.323 inicia e se registra em um gatekeeper;

ii.

Controle de Admissão: permite controlar o estabelecimento de
chamadas entre terminais H.323, gateways, outros dispositivos
conectados a rede. A admissão de uma chamada pode ser
autorizada ou negada baseada em procedimentos de autenticação
de usuários, endereçamento de origem e destino, largura de
banda disponível;

iii.

Controle de banda: pode controlar o número de terminais H.323
com acesso simultâneo a rede;
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iv.

Sinalização de chamada: pode atuar como um proxy de
sinalização de chamada para os endpoints;

MCU (multipoint control Unit): um endpoint H.323 que gerencia
conferências entre três ou mais terminais e/ou gateways. Todos os
endpoints participantes da conferência precisam estabelecer uma conexão
com o MCU. O MCU gerencia os recursos da conferência descrevendo a
mídia a ser compartilhada entre os endpoints transmitindo o conjunto de
capacidades entre os participantes [FAYN 00];
O MCU é dividido em duas partes: um controlador Multiponto (MC)
obrigatório e um processador multiponto (opcional). No caso mais simples
um MCU é composto de apenas um MC sem nenhum MP.
•

Controlador Multiponto (MC): É uma entidade H.323 que fornece
controle para três ou mais endpoints que estão participando de
uma conferencia multiponto. Ele também pode conectar, dois
terminais em uma conferencia ponto a ponto para depois
estabelecer uma conferencia multiponto com endpoints adicionais.
Esta entidade, entretanto não é capaz de misturar e comutar as
entradas de áudio e vídeo;

•

Processador Multiponto (MP): Uma entidade H.323 que possibilita
processamento

de

áudio,

vídeo

e

seqüências

de

dados

centralizados, misturar, comutar e processar áudio, vídeo ou
dados.
Sinalização H.323
A figura 15, mostra a pilha de protocolos H.323.
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Aplicação

Terminal /Controle de aplicação

áudio/vídeo
Codec de
áudio/vídeo

RTCP

H.225.0

H.225.0

H.245

Sinalização

Sinalização

Controle de

RAS

de chamada

Sinalização

RTP

Serviço não confiável (UDP)

Serviço confiável (TCP)

Camada de rede
Camada de Enlace
Camada Fisica

Figura 15 Representação gráfica da Pilha de protocolos H.323.

Visão parcial dos protocolos H.225/Q.931 e H.245
H.225.0 é um protocolo de duas partes uma das partes é variante da
recomendação

Q.931

do

ITU

(camada

3

do

ISDN)

usada

para

estabelecimento e finalização de conexões entre endpoints H.323, este tipo
de sinalização é conhecido como sinalização de chamada ou sinalização
Q.931. [ITU 02]
O Q931 permite a troca dos seguintes tipos de mensagens:
SETUP - mensagem inicial usada para iniciar chamadas:
CALL PROCEEDING - indica chamada esta sendo encaminhada;
ALERTING - Sinaliza ao endpoint de origem que o endpoint de
destino esta sendo chamado – sinal de ringing;
CONNECT - Sinaliza que a sessão esta sendo estabelecida e foi
aceita pelo endpoint de destino;
RELEASE COMPLETE - finaliza uma chamada;
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A outra parte do H.225.0 é conhecida como sinalização RAS
(registration, Admission and Status) e é usado entre endpoints e
gatekeepers com intuito de permitir que o gatekeeper gerencie os endpoints
da sua zona, um terminal usa a sinalização RAS para se registrar em um
gatekeeper e um gatekeeper usa esta sinalização para permitir ou negar que
um terminal acesse recursos da rede.
Inclui as seguintes mensagens:
GRQ - usado por um endpoint ao descobrir o seu gatekeeper;
GCF - usado por um gatekeeper ao anunciar-se a um dado endpoint;
RRQ - usado por um endpoint ao registrar-se em um gatekeeper;
RCF - indica sucesso no registro de um endpoint em um gatekeeper;
RRJ - indica insucesso no registro de um endpoint em um gatekeeper;
ARQ - enviado por um endpoint a um gatekeeper requisitando
permissão para participar de uma chamada;
ACF - enviado por um gatekeeper a um endpoint negando permissão
de participar de uma chamada.
O H.245 é um protocolo de controle usado entre um ou mais
endpoints, sendo o seu principal propósito gerenciar a mídia entre os
participantes de uma sessão H.323. O H.245 deve garantir que a mídia
enviada por um endpoint seja recebida e entendida pelo outro endpoint.
Inclui as seguintes mensagens:
TERMINAL CAPABILITY SET – TCS - conjunto de mensagens para
determinar as capacidades de cada endpoint que participa da chamada;
MASTERSLAVEDETERMINATION - Conjunto de mensagens para
configurar uma conferência;
OPEN LOGICAL CHANNEL – OLC - mensagem final, enviada após
as mensagens de TCS e master/slave serem processadas, que abre um
canal de mídia;
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Supondo que, um endpoint deseja estabelecer uma chamada com
outro endpoint: primeiro, o endpoint irá usar RAS para obter a permissão do
gatekeeper; segundo, o endpoint usa o H.225 (call signaling) para
estabelecer a comunicação com o outro endpoint e configurar a chamada e,
finalmente, ele usa o H245 para negociar os parâmetros de mídia com o
outro endpoint.
A partir daí a troca de mídia pode ser realizada sobre RTP.
As mensagens H.323 são enviadas sobre vários canais dependendo
da mensagem, em um ambiente IP cada canal é identificado por um
endereço socket (endereço IP + número de porta).

Endereçamento
O H.323 define três tipos de endereçamento: endereço de rede,
identificador TSAP (Transport Layer Service Acess Point), e apelido.
i.

Endereço de rede: Cada endpoint H.323 precisa ter ao menos um
endereço de rede a fim de ser unicamente identificado na rede;

ii.

Identificador TSAP (Transport Service Acess Point): Em termos
genéricos um identificador TSAP tem o mesmo significado do
endereço socket (endereço IP + número de porta);

iii.

Apelidos: Um endpoint H.323 também pode ter um apelido que
representa

um

método

alternativo

de

endereçamento

do

dispositivo, estes apelidos devem ser únicos em uma zona.

RAS Signaling
Procedimento de descoberta de gatekeeper
É o processo no qual um endpoint define o gatekeeper no qual ele se
registra. O procedimento pode ser manual onde o endpoint tem previamente
configurado o endereço do gatekeeper, ou automático onde o gatekeeper
padrão pode variar em função de que gatekeeper esta disponível.
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O processo automático consiste de uma mensagem de requisição de
gatekeeper (GRQ), um ou mais gatekeepers podem responder a esta
requisição com uma mensagem de confirmação (GCF) caso o endpoint
possa ser registrado neste gatekeeper, caso contrário, o gatekeeper pode
responder com uma mensagem (GRJ). Neste caso, o endpoint não pode se
registrar neste gatekeeper, se nenhum gatekeeper responde depois de
transcorrido um tempo igual ao tempo de timeout, o endpoint pode reenviar a
mensagem GRQ.
A mensagem GRQ pode ser enviada para um número de endereço,
ou ele pode ser enviado para o endereço e porta multicast de descoberta do
gatekeeper 224.0.1.41:1718.

Registro e Cancelamento de Registro
Processo no qual um endpoint informa o seu endereço IP e seu
apelido, tornando-se membro desta zona. O procedimento de registro inicia
com uma mensagem RRQ (requisição de registro) do endpoint para um
gatekeeper. A mensagem é direcionada diretamente para o endereço do
gatekeeper no configurado no endpoint (configuração manual), ou no
endereço retornado pela mensagem GCF (GK confirm) na configuração
automática.
Um endpoint pode cancelar o seu registro no gatekeeper enviando
uma mensagem de requisição de cancelamento de registro (URQ –
Unregister Request). O gatekeeper deve responder com uma mensagem de
confirmação de cancelamento (UCF – Unregister Confirmation). O
gatekeeper pode cancelar o registro enviando uma mensagem de URQ, e o
endpoint deve responder com uma mensagem de UCF [ITU 01].
Admissão
Processo através do qual um endpoint solicita seu ingresso na rede
para participar de uma sessão. O endpoint deve enviar uma mensagem de
requisição ao gatekeeper (ARQ – admission request).
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O gatekeeper aceita a admissão enviando uma mensagem de
confirmação de admissão (ACF – Admission Confirmation), ou nega,
enviando uma mensagem de rejeição de admissão (ARJ - Admission reject).
A mensagem ARQ enviada pelo dispositivo especifica a largura de banda
requerida para a chamada.
Desconexão
No final da chamada várias mensagens são usadas para interromper
a transmissão da mídia, cada endpoint precisa enviar uma mensagem de
DRQ para o gatekeeper, a mensagem contém vários parâmetros como
identificador de chamada, razão da desconexão.
Um gatekeeper que recebe uma mensagem DRQ normalmente
responde com uma mensagem DCF (Disengage Confirm).

Sinalização de Chamada
•

Setup: A mensagem de configuração é a primeira mensagem a ser
enviada de um endpoint a outro para o estabelecimento de uma
chamada.

•

Call proceding: Mensagem opcional enviada pelo destinatário de uma
mensagem de configuração, indicando que ela foi recebida com
sucesso.

•

Alerting: O endpoint chamado envia esta mensagem para indicar que
o usuário chamado esta sendo alertado.

•

Connect: Mensagem de Connect enviada pela entidade chamada à
entidade que esta chamando, indicando a aceitação da chamada.

A figura 16, mostra a seqüência de estabelecimento de chamada, onde:
•

O endpoint envia um ARQ ao gatekeeper pedindo permissão para
participar de uma chamada;

•

O gatekeeper autoriza a admissão através de ACF, confirmando o
método de sinalização solicitado;
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•

O endpoint 1 envia uma mensagem de setup para o endpoint 2
usando o endereço TSAP fornecido pelo gatekeeper;

•

O endpoint 2 responde com Call Proceding;

•

O endpoint 2 envia uma requisição de admissão ao gatekeeper
(ARQ);

•

O gatekeeper confirma o registro enviando ACF;

•

O endpoint 2 avisa endpoint 1 do estabelecimento da conexão
enviando uma mensagem de alerta;

•

O endpoint 2 confirma o estabelecimento da conexão enviando a
mensagem Connect;

•

O endpoint 1 envia uma mensagem Terminal Capability Set para o
endpoint 2, iniciando a troca de informação entre endpoint 1 e
endpoint 2 sobre as suas capacidades;

•

O endpoint 2 envia uma mensagem Terminal Capability Set Ack,
confirmando o recebimento da lista de capacidades do endpoint 1;

•

O endpoint 2 envia uma mensagem Terminal Capability Set para o
endpoint 1 informando sobre as suas capacidades;

•

O endpoint 1 envia uma mensagem Terminal Capability Set Ack,
confirmando o recebimento da lista de capacidades do endpoint 2;

•

O endpoint 1 abre um canal (media channel) com endpoint 2, através
de OLC e inclui o endereço do canal RTCP nesta mensagem.

•

O endpoint 2 reconhece o comando enviando um OLC ack e inclui o
endereço de transporte RTP alocado pelo endpoint 2, a ser usado
pelo endpoint 1;

•

O endpoint 2

abre um canal (media channel)

com endpoint 1,

através de OLC e inclui o endereço do canal RTCP .
•

O endpoint 1 reconhece o comando enviando um OLC ack e inclui o
endereço de transporte RTP alocado pelo endpoint 1, a ser usado
pelo endpoint 2.

Neste momento, as sessões de RTP estão estabelecidas, mídias podem ser
trocadas livremente entre os endpoints. O controle é realizado pelo protoco
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RTCP. Ao término da troca de informação entre os endpoints a chamada
pode ser desfeita, envolvendo novamente uma troca de protocolos;
•

O endpoint 2 inicia a desconexão, enviando uma mensagem (H.245)
End Session Command para o endpoint 1;

•

O endpoint 1 confirma a desconexão enviando uma mensagem End
Session Command para o endpoint 2;

•

O endpoint 2 completa a desconexão enviando uma mensagem
(H.225) Release Complete para o endpoint 1;

•

Ambos endpoints se desconectam do Gatekeeper enviando uma
mensagem de RAS de DRQ (Disengage Request – requisição de
desconexão) para o gatekeeper;

•

O gatekeeper confirma a ação enviando uma mensagem DCF
(disengage Confirmation) para ambos endpoints.
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Gatekeeper
Endpoint2

Endpoint1
di gi ta l

ARQ (1)
ACF/ARJ (2)
Setup (3)
Call Proceeding (4)
ARQ (5)
ACF/ARJ (6)
Alerting (7)
Connect (8)
RAS
H.225
H.245
RTP

Terminal Capability Set (9)
Terminal Capability Set ACK (10)
Terminal Capability Set (11)
Terminal Capability Set ACK (12)
Open Logical Channel (13)
Open Logical Channel ACK(13)
Open Logical Channel (14)
Open Logical Channel ACK (14)
Mídia RTP & RTCP Messages
End Session Command (15)
End Session Command (16)
Release Complete (17)
DRQ (18)
DRQ (18)
DCF (19)
DCF (19)
Gatekeeper

Figura 16 Sinalização H.323 entre dois endpoints envolvendo um gatekeeper.
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2.4 Session Initiation Protocol - SIP
O protocolo SIP foi concebido na Universidade de Columbia e
submetido à aprovação do IETF (Internet Engineering Task Force) como
RFC (request for comment). Foi aprovado e publicado como RFC 2543 em
março de 1999. É um protocolo de sinalização para conferências, telefonia e
mensagens instantâneas usadas na Internet ou qualquer rede TCP/IP. Prove
um esquema de retransmissão para prover confiabilidade no transporte de
protocolos não confiáveis como UDP. O SIP normalmente utiliza o SDP
(Session Description Protocol) [RFC 2327], para a descrição de sessões de
mídia e RTP para transporte desta mídia.
A idéia do SIP é prover mecanismos que permitam o estabelecimento
de chamadas multimídia de forma tão simples quanto possível. Assim o SIP
é um protocolo que permite realizar a sinalização de inicio, final e
modificação de chamadas com um ou mais participantes.
Vale a pena destacar os principais atributos do SIP:
i.

Simplicidade: utiliza mensagens de texto, simples de interpretar
facilitando a resolução de problemas e integração com outras
aplicações;

ii.

Eficiência: é eficiente em relação ao tempo de estabelecimento de
chamadas, uma vez que ele transmite toda informação na mensagem
inicial e as funções de sinalização ocupam pouca largura de banda;

iii.

Flexibilidade: pode negociar ou utilizar qualquer codificador (CODEC)
registrados no IANA (Internet Assigned Numbers authority);

iv.

Suporte à mobilidade: O modelo de comunicação usado pelo SIP
permite o uso de sistemas de proxy ou redirecionamento;

v.

Extensibilidade: Arquitetura modular que permite expandir o uso do
protocolo com tecnologias que podem surgir no futuro.
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Trata-se de um protocolo cliente/servidor, implementado por duas
entidades: um cliente e um servidor. O cliente é a entidade que inicia uma
chamada e o servidor a entidade que termina esta chamada. O SIP pode ter
quatro diferentes tipos de servidores: user agent, proxy server, redirect
server e registrar server.
Componentes do SIP:
i.

User Agents: São aplicações para enviar e receber mensagens SIP.
Os User agents podem ser User Agents Client (UAC) que enviam
pedidos SIP para o destinatário e User Agent Servers (UAS) que
recebem pedidos do chamador;

ii.

Servidores de Proxy: São aplicações que recebem pedidos dos
clientes SIP e iniciam novos pedidos para o destinatário realizando
uma interface entre o cliente e o servidor. Assim, o Proxy Server age
como um servidor quando recebe uma requisição de um cliente e
como um cliente quando repassa a requisição para o destino, para
isso um proxy server deve estar sempre localizado entre a origem e
destino de uma chamada;

iii.

Redirect server: É um servidor que aceita requisições de chamadas
SIP, mapeia o endereço de destino para endereços alternativos, e
retorna o endereço alternativo para a origem da requisição;

iv.

Registrar server: Aceitam registros de clientes que indicam o
endereço de contato no caso de alguma chamada ser direcionada
para o mesmo. Normalmente o registrar está associado com um
redirect server ou um proxy server.

2.4.1 Estabelecimento de uma chamada SIP
O estabelecimento de uma chamada básica SIP é simples conforme
ilustra a figura 17, uma troca de sinalização entre as entidades A e B.. O
processo inicia com uma mensagem de SIP Invite do usuário chamador (A)
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para o usuário a ser chamado (B). Esta mensagem convida o usuário
chamado (B) para participar de uma chamada como acontece em uma
chamada telefônica comum. O usuário B avisa o usuário A que está
recebendo a chamada, por isso, envia para A uma mensagem que o telefone
esta tocando. Em seguida o usuário (B) atende a chamada e gera uma
resposta (200 – OK) para o usuário A, que por sua vez, responde com um
ACK de (A) para (B) e a conversação pode ser trocada a partir daí. Quando
o usuário (B) desliga a chamada, este envia um BYE para (A), e (A)
responde com um OK, finalizando a chamada [3]. A figura 19 ilustra uma
troca de mensagens genérica.

INVITE
Resposta - 200 - OK
ACK

A

RTP Mídia

B
BYE

Resposta - 200 - OK

Figura 17 Sinalização SIP entre dois usuários.
Sinalização SIP
No SIP o esquema de endereçamento é chamado de SIP URL
(Uniform Resouce Locator), o formato deste endereçamento segue um
esquema similar ao endereçamento de e-mail (usuário@host) e em muitos
casos o endereço de e-mail é realmente usado..
Lembrando que no e-mail o endereço usa o formato: mailto:iadocic@ipt.br
A URL do SIP é escrita como sip: iadocic@ipt.br
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Entretanto, como o SIP pode interagir com o sistema telefônico
convencional pode-se usar uma URL com o número do telefone assim a
URL do SIP ficaria sip:3344556677@ipt.br.
Para isso, deve-se garantir que dentro do domínio só exista um endereço
para cada usuário.
Assim, para um usuário ser localizado há duas possibilidades:
Primeira, o cliente conecta-se a um proxy server SIP localmente
configurado, muito similar ao proxy de HTTP onde o cliente precisa ter o
endereço de HTTP configurado em seu navegador.
Segunda, o cliente conecta-se diretamente ao endereço IP e porta
correspondente da URL requisitada. A porta padrão é a 5060 e o protocolo
padrão é o UDP, embora tanto a porta quanto o protocolo possam ser
redefinidos: uma porta diferente ou o protocolo TCP podem ser usados.
Uma mensagem SIP pode ser uma requisição de um cliente para um
servidor ou uma resposta de um servidor para um cliente. [RFC 2543]
SIP-message = Request | Response
Os dois tipos de mensagens consistem de uma linha de inicio com um
ou mais campos de cabeçalho (header field=headers), uma linha vazia,
indica o final do campo de cabeçalho e opcionalmente o corpo da
mensagem.
Requisição SIP
Uma requisição SIP segue a regra abaixo:
Request = request-line
(General-header
| Request- header
| Response- header
| Entity- header)
CRLF
[message-body]
Request-Line = Method (espaço) Request-URI (espaço) SIP-Version
CRLF
Assim pode-se definir 6 diferentes métodos (são 6 tipos de requisição):
Method = "INVITE" | "ACK" | "OPTIONS" | "BYE" | "CANCEL" | "REGISTER"
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O Método INVITE serve para iniciar uma chamada entre dois pontos,
isto é o INVITE indica que o usuário ou serviço esta sendo convidado para
participar de uma sessão.
No corpo da mensagem incluí-se uma descrição da sessão no qual o
receptor está sendo convidado (tipo de mídia, rede de destino). Todos os
servidores (SIP Proxy, redirect, UAS) e clientes precisam aceitar estas
requisições.
O Método BYE termina uma sessão, quando o emissor ou receptor da
chamada desliga uma ligação. O user agent client utiliza o bye para indicar
para o server que ele deseja liberar uma chamada, assim a parte que recebe
um bye precisa obrigatoriamente cessar a transmissão da mídia.
O Método OPTIONS é usado para perguntar para o receptor da
chamada sobre as suas capacidades, como quais os tipos de mídia
suportados. Os proxys e redirect server simplesmente encaminham estas
requisições sem indicar as suas capacidades.
O Método CANCEL termina uma requisição pendente, o CANCEL
pode ser usado para terminar uma sessão em que o INVITE foi enviado,
mas não há nenhuma resposta final. Assim, o CANCEL normalmente é
usado para terminar uma resposta pendente.
Um user agent client ou proxy client pode enviar uma requisição de
CANCEL a qualquer momento. Um proxy, em particular, pode escolher
enviar um CANCEL para o destino que não retornou uma resposta final após
este ter recebido um 2xx ou 6xx. Um redirect ou user agente server
recebendo uma requisição de CANCEL responde com um status 200 (OK)
se a transação existe e um status 481 se a transação não existe.
O Método REGISTER é usado para o cliente registrar o endereço
listado no campo TO do cabeçalho em um SIP SERVER. O registro é
realizado durante a inicialização apontando para o endereço de um registrar
server previamente conhecido ou, via multicast, em vários servidores
simultaneamente.
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O método ACK confirma que o cliente recebeu uma resposta final
para uma requisição de invite. (ACK é usado somente com uma requisição
invite) [RFC 2543].
Exemplo do Invite do user Agent da Microsoft MSN Messenger:
SIP: Message Type = Request
SIP: Method = INVITE
SIP: Request URI = sip:1002@edu
SIP: SIP Version = SIP/2.0
SIP: Via = SIP/2.0/UDP 10.1.0.5:9671 (Path Taken By Request Till Now)
SIP: From = "1000" <sip:1000@10.1.0.1>;tag=c5020d44-6fa3-474d-b527-0ee23b698e9d
(Request Initiator)
SIP: To = <sip:1002@edu> (Recipient Of Request)
SIP: Call-ID = f24a3e44-406a-499e-b844-1181cb43ed41@10.1.0.5 (Unique Identifier)
SIP: Cseq = 1 INVITE (Command Sequence Number)
SIP: Contact = <sip:10.1.0.5:9671> (Contact Details)
SIP: User-Agent = Windows RTC/1.0 (Client Information)
SIP: Content-Type = application/sdp (Media Type Of Message Body)
SIP: Content-Length = 444 (Message Body Length In Octets)

Resposta SIP
Após receber e interpretar uma mensagem de requisição, o destino
responde com uma mensagem de resposta SIP que segue a regra abaixo:
Response = status-line
(General-header
| Response- header
| Entity- header)
CRLF
[Message Body]
Status-line = SIP Version (espaço) status code (espaço)
reason-phrase CRLF
Exemplo da resposta OK do user Agent da Ubiquity:
SIP: Message Type = Response
SIP: SIP Version = SIP/2.0
SIP: Status Code = Informational - Trying (100)
SIP: Reason Phrase = Trying
SIP: To = <sip:1002@edu> (Recipient Of Request)
SIP: From = <sip:1000@edu>;tag=1185011884 (Request Initiator)
SIP: Cseq = 1 INVITE (Command Sequence Number)
SIP: Call-ID = -609000201674016658@10.1.0.5 (Unique Identifier)
SIP: Via = SIP/2.0/UDP 10.1.0.1:5060;branch=z9hG4bK (Path Taken By Request Till Now)
SIP: Via = SIP/2.0/UDP 10.1.0.1:5060;branch=z9hG4bK (Path Taken By Request Till Now)
SIP: Via = SIP/2.0/UDP 10.1.0.5:5061;branch=0A010005 (Path Taken By Request Till Now)
SIP: Content-Length = 0 (Message Body Length In Octets)

A primeira linha de uma resposta SIP contém a versão do SIP, código
de status que é um número de três dígitos que indica o resultado da
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requisição, em seguida uma frase que tem o mesmo significado do status
code conforme tabela 4.
Os códigos definidos na RFC 2543 têm valores entre 100 e 699, o
primeiro dígito indica a classe da resposta. [RFC 2543]
i.

1XX - Informação – requisição recebida, continuando o processo de
requisição

ii.

2XX - Sucesso – A ação foi recebida com sucesso, entendida e
aceita.

iii.

3XX - Redireciona – Necessária ação adicional para completar a
requisição

iv.

4XX - Falha de requisição – As requisições contem problema de
sintaxe ou não pode ser continuada neste servidor

v.

5XX - Falha do Servidor – O servidor falhou ao executar uma
requisição aparentemente válida.

vi.

6XX - Falha Global – A requisição não pode ser executada em
nenhum servidor.
Todas as respostas com exceção da resposta 1XX são consideradas

respostas finais. Na tabela 4 podem ser vistas as respostas padronizadas na
RFC do SIP.
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Tabela 4: Relação entre o Código de status, significado e categoria de
resposta para entidades SIP2.
Categoria
Informação

Sucesso
Redirecionamento

Falha na Requisição

Falha no servidor

Falha Global

Status code
100
180
181
182
200
300
301
302
305
380
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
413
414
415
420
480
481
482
483
484
485
486
500
501
502
503
504
505
600
603
604
606

2

Reason Phrase
Trying
Ringing
Call is being forwarded
Queued
OK
Multiple Choices
Moved Permanently
Moved Temporarily
Use Proxy
Alternative service
Bad Request
Unauthorized
Payment Required
Forbidden
Not Found
Method Not allowed
Not acceptable
Proxy authentication required
Request timeout
Conflict
Gone
Length required
Request entity too large
Request URI too long
Unsupported media Type
Bad extension
Temporarily not available
Call leg/transaction does not exist
Loop detected
Too many hops
Address incomplete
Ambiguous
Busy here
Server internal error
Not implemented
Bad gateway
Service unavaliable
Gateway timeout
SIP version not supported
Bysy everywhere
Decline
Does not exist anywhere
Not acceptable

Essa tabela informa as mensagens de resposta padronizadas, em inglês, para o protocolo SIP. De
acordo com a RFC 2543 – SIP – Session Initiation Protocol.
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2.4.2 Seqüência de Mensagens SIP
Registro (registration)
A primeira mensagem que um edu@ipt.br
cliente2.ipt.br
cliente precisa enviar assim que inicia é o
REGISTER, porque esta requisição insere
no servidor (registrar server) o endereço
através do qual uma sessão SIP pode ser
endereçada. O campo VIA contém o
caminho usado.
REGISTER sip:sipserver.ipt.br SIP/2.0
A requisição de REGISTER não
precisa possuir um corpo de mensagem,
porque a mensagem não é usada para
descrever uma sessão. Por isso o campo
Content-Length é definido como 0. Neste
exemplo, a resposta foi positiva, isto é
gerou um código 200 (OK). Note que o
conteúdo dos campos Via e Cseq são
copiados da requisição para a resposta.

sipserver.ipt.br

Via: SIP/2.0/UDP Cliente2.ipt.br
From: sip:edu@ipt.br
To:sip:edu@ipt.br
Call-ID:152312@cliente2.ipt.br
CSeq:1 REGISTER
Contact:sip:edu@cliente2.ipt.br
Expires:7200
Content-Length:0
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP cliente2.ipt.br
From:sip:edu@ipt.br
To: sip:edu@ipt.br
Call-ID:152312@cliente2.ipt.br
CSeq: 1 REGISTER
contact :
sip:edu@cliente2.ipt.br
Expires: 3600
Content-Length: 0

Uma resposta tem o mesmo valor
no campo Cseq que a requisição.

Figura 18 Mensagem de sinalização representando o registro de um endpoint
para um sipserver.
No exemplo da figura 18, pode-se perceber que o campo “expires”
define um tempo de 2 horas (7200 segundos) de validade para o registro
realizado, o servidor Registrar modifica o campo de validade para apenas 1
hora. O Servidor Registrar só pode reduzir este valor.
Uma descrição mais detalhada de cada um dos campos de cada
mensagem pode ser obtida no anexo A.5.
Invite
O Invite é a mais importante e fundamental requisição do protocolo
SIP, porque este é usado para iniciar uma sessão (estabelecer uma
chamada). Na figura 19, há uma chamada em que edu@ipt.br, realiza para
mestrado@ipt.br, sem o uso de SIP Proxy.
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Pode-se verificar através do campo RequestURL na primeira linha, tratar-se da mensagem
Invite.
O campo To: possui o mesmo valor do campo
Request-URL, porque a chamada foi realizada
diretamente, isto é, sem o uso de proxies.
O campo From: indica que a chamada foi
iniciada por edu@ipt.br.
Analisando a mensagem Invite percebe-se que
o assinante edu@ipt.br chamou o assinante
mestrado. Fazendo um paralelo com o sistema
telefônico convencional: o assinante edu retira
o telefone do gancho e disca para o assinante
mestrado (a mensagem contem um campo
SDP que descreve o tipo de mídia que o
assinante edu pode usar.
O assinante mestrado@ipt.br recebe o Invite e
ativa o sinal de campainha (ruído que sinaliza
ao assinante que existe uma chamada sendo
direcionada a ele), o assinante mestrado por
sua vez envia uma mensagem de resposta
com código 180 (tocando) para o assinante
edu representado pelo sinal de campainha no
monofone.
Na seqüência, o assinante mestrado responde
a chamada atendendo-a, retirando o telefone
do gancho, mostrado pela mensagem de
resposta 200 Ok, enviada de mestrado para
edu. Esta mensagem normalmente contém um
SDP que descreve o tipo de mídia suportado
pelo usuário mestrado.
O usuário edu confirma o recebimento do OK
respondendo com uma mensagem de ACK.
Note que o campo cseq se modificou o que
representa uma nova requisição.
Procede-se à troca de mensagens.
Após a troca, o usuário edu decide encerrar a
sessão enviando um BYE ao mestrado.
O mestrado responde concordando com o
encerramento da sessão.

Figura 19

sip:edu@ipt.br

sip:mestrado@ipt.br

INVITE sip:mestrado@ipt.br SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP cliente2.ipt.br
From: sip:edu@ipt.br
To:sip:mestrado@ipt.br
Call-ID:123512@cliente2.ipt.br
CSeq: 1 INVITE
Subject: Tese
Content-Length:XXX
Content-Type: application/sdp
(message body)
SIP/2.0 180 Ringing
Via: SIP/2.0/UDP cliente2.ipt.br
From: sip:edu@ipt.br>
To: sip:mestrado@ipt.br
Call-ID:123512@cliente2.ipt.br
CSeq: 1 INVITE
Content-Length: 0
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP cliente2.ipt.br
From: sip:edu@ipt.br
To: sip: Mestrado@ipt.br
Call-ID:123512@cliente2.ipt.br
CSeq: 1 INVITE
Subject: Tese
Content-Length: XXX
Content-Type: application/sdp
(message body)
ACK sip:mestrado@ipt.br SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP cliente2.ipt.br
From: sip:edu@ipt.br
To: sip:mestrado@ipt.br
Call-ID:123512@cliente2.ipt.br
CSeq: 1 ACK
Content-Length: 0

RTP
BYE sip:mestrado@ipt.br SIP/2.0
Via:SIP/2.0/UDP cliente2.ipt.br
From: Eduardo<sip:edu@ipt.br>
To: sip:mestrado@ipt.br
Call-ID:123512@cliente2.ipt.br
CSeq: 2 BYE
Content-Length: 0
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP cliente2.ipt.br
From: sip:edu@ipt.br
To: sip:mestrado@ipt.br
Call-ID:123512@cliente2.ipt.br
CSeq: 2 BYE
Content-Length: 0

Mensagem INVITE entre dois User Agents.
Na seqüência a mídia RTP entre os usuários pode ser trocada.

Qualquer um dos usuários pode desejar terminar a chamada, neste caso,
quem termina a chamada é o usuário edu, enviando uma mensagem BYE ao
mestrado que responde com um OK e a sessão é finalizada.
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Redirect Server
Na figura 20, pode-se verificar a troca de mensagens entre dois usuários
usando um redirect Server.
Um
redirect
server
normalmente
responde a uma requisição com um
endereço alternativo ao qual uma
requisição pode ser direcionada.
Supondo que o usuário mestrado deseja
chamar novamente o usuário edu@ipt.br,
entretanto o usuário edu não se encontra
mais no IPT e se registrou em um local
diferente.
O usuário mestrado envia um invite para
o usuário edu. O servidor redirect server
responde com uma mensagem, movida
temporariamente (codigo 302), nesta
resposta pode-se verificar que há o
campo contact no cabeçalho. O conteúdo
deste campo é um endereço alternativo
(edu@minhacasa.br) de edu@ipt.br.
O usuário mestrado@ipt.br responde ao
redirect server com um Ack e em seguida
cria um novo Invite com o endereço
retornado pelo campo contact. Pode-se
verificar, entretanto que o campo To: é o
mesmo do primeiro Invite para identificar
que a chamada foi iniciada originalmente
para o endereço contido neste campo.
Baseado nesta informação e naquela
contida no campo subject o usuário edu
pode decidir entre responder ou não a
chamada.

cliente1.ipt.br
mestrado@ipt.br

sipserver.ipt.br

cliente2.ipt.br
edu@minhacasa

INVITE sip:edu@sipserver.ipt.br
Via: sip/2.0/UDP cliente2.ipt.br
From: sip:mestrado@ipt.br
To: sip:edu@ipt.br
Call-ID: 632111@cliente2.ipt.br
CSeq: 1 INVITE
SIP/2.0 302 Moved Temporarity
Via: SIP/2.0/VDP cliente2.ipt.br
From: sip:mestrado@ipt.br
To: sip:edu@ipt.br
Call-ID:632111@cliente2.ipt.br
CSeq: 1 INVITE
Contact: edu@minhacasa.br
ACK: sip:edu@sipserver.ipt.br
SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP cliente2.ipt.br
From: sip:mestrado@ipt.br
To: sip:edu@ipt.br
Call-ID: 632111@cliente1.ipt.br
Cseq: 1 ACK
INVITE sip: edu@minhacasa.br
Via: SIP/2.0/UDP cliente2.ipt.br
From: sip:mestrado@ipt.br
To: sip:edu@ipt.br
Call-ID: 632111@cliente1.ipt.br
Cseq: 2 INVITE

Figura 20 Mensagem INVITE entre dois endpoints envolvendo um redirect
Server.
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Proxy Server
Na figura 21 pode-se verificar a troca de mensagens entre dois usuários
usando um Proxy Server.
Um proxy server situa-se entre um user
agent client e o user agent server no
outro extremo da ligação. Um proxy
server aceita requisições de um cliente
cliente2.ipt.br
cliente1.ipt.br
edu@minhacasa
e a encaminha ao destino podendo fazer mestrado@ipt.br
sipserver.ipt.br
alguma tradução. O usuário mestrado
deseja chamar edu em sua casa. Um
proxy recebe o Invite e o encaminha ao
destino. Em geral um proxy responde a
uma requisição de Invite com uma
INVITE: Sip:edu@minhacasa.br SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP cliente1.ipt.br
resposta provisória código 100
INVITE: Sip:edu@minhacasa.br
From: sip:mestrado@ipt.br
(tentando). Esta mensagem é disparada
Via: SIP/2.0/UDP sipserver.ipt.br
Call-ID:325298@cliente1.ipt.br
em paralelo com o encaminhamento do
Via: SIP/2.0/UDP cliente1.ipt.br
Cseq: 1 INVITE
Record-route: sip:edu@sipserver.ipt.br
Invite para o destino. O campo de
Contact: sip: cliente1.ipt.br
From: sip:mestrado@ipt.br
maior importância para um proxy
To: sip:edu@minhacasa.br
server é o campo Via, ele é usado para
Call-ID:32298@cliente1.ipt.br
indicar o caminho que uma mensagem
Cseq: 1 INVITE
SIP/2.0 100 trying
Contact: sip:mestrado@ipt.br
realizou para chegar ao destino.
Via: SIP/2.0/UDP cliente1.ipt.br
Quando uma mensagem é gerada, o
From: sip:mestrado@ipt.br
cliente que origina a mensagem insere
To: sip:edu@minhacasa.br
Call-ID:325296@cliente1.ipt.br
o seu endereço no campo Via e cada
SIP/2.0 OK
Cseq: 1 INVITE
proxy no caminho insere um campo
Via: SIP/2.0/UDP sipserver.ipt.br
Via: SIP/2.0/UDP cliente1.ipt.br
Via com seu endereço também. Assim
RecordSIP/2.0 200 OK
no cabeçalho há um mapa de todo
route:sip:edu@minhacasa.br
Via: SIP/2.0/UDP cliente1.ipt.br
caminho usado em uma determinada
From: sip:mestrado@ipt.br
Record-route: sip:edu@sipserver.ipt.br
requisição. Quando um proxy recebe
To: sip:edu@minhacasa.br
From: sip:mestrado@ipt.br
Call-ID:325298@cliente1.ipt.br
To: sip:edu@minhacasa.br
uma requisição, primeiro verifica se o
Cseq: 1 INVITE
Call-ID:325298@cliente1.ipt.br
seu endereço já está incluído neste
Contact: Sip:edu@minhacasa.br
Cseq: 1 INVITE
campo com o intuito de verificar se
Contact: sip:edu@minhacasa.br
existe algum loop na rede. Caso haja
um loop ele responde com o codigo 482
(loop detectado). Do contrário, ele
ACR sip:edu@minhacasa SIP/2.0
insere o seu endereço e encaminha a
Via: SIP/2.0/UDP cliente1.ipt.br
mensagem para o destino. O campo Via
Route: sip:edu@minhacasa.br
ACK sip:edu@minhacasa.br
From:
sip:mestrado@
ipt.br
Via: SIP/2.0/UDP sipserver.ipt.br
também é usado para identificar a qual
To: sip:edu@minhacasa.br
Via: SIP/2.0/UDP cliente1.ipt.br
servidor deve-se enviar a resposta,
Call-ID:325298@cliente1.ipt.br
From: sip:mestrado@ipt.br
indicando o caminho inverso da
Cseq: 1 ACK
To: sip:edu@minhacasa.br
requisição.
Call-ID:3252298@cliente1.ipt.br
Cseq: 1 ACK

Figura 21 : Mensagem INVITE entre dois endpoints envolvendo um proxy
server.
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Outro importante campo do cabeçalho é o campo Record-Route e o
route, no exemplo. Todas as mensagens e respostas passam através do
mesmo proxy, mas esta situação não tem que ser obrigatoriamente assim.
Enquanto a resposta para uma dada requisição precisa retornar pela mesma
rota usada pela requisição, duas requisições consecutivas não precisam
seguir o mesmo caminho. Dado que um Invite inicial pode conter o campo
contact no cabeçalho e a resposta de um invite inicial, as requisições e
respostas subseqüentes podem ser enviadas ponto a ponto. Um proxy pode
exigir que todas as requisições subseqüentes passem por ele [RFC 2543].

2.4.3 Rede SIP interagindo com a rede H.323
Há dois protocolos de sinalização que podem ser usados para o
tráfego de mídia. O protocolo SIP e o Protocolo H.323, o protocolo SIP é um
protocolo mais simples e mais novo, entretanto o protocolo H.323 é mais
difundido entre os usuários de serviços de voz, sendo inclusive distribuído
em conjunto com os sistemas operacionais da Microsoft este programa é
chamado NetMeeting.
Para manter a rede única, isto é criar um serviço VoIP fim-a-fim
envolvendo as duas arquiteturas, é preciso criar um gateway SIP x H323 que
permita que redes usando protocolos diferentes possam interagir.
Este processo pode ser facilmente entendido através da figura 22.

Gateway de intercomunicação
Endpoint
H.323
Sinalização
H.323

H.323
endpoint

SIP
User
Agent

Gatekeeper
H.323

Cliente SIP

Sinalização
SIP

Servidor SIP

Figura 22 Gateway de conversão entre os protocolos H.323 e SIP.
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Dependendo da função a ser realizada, o gateway pode se parecer
para uma rede SIP como um UAC (User Agent Client) ou um UAS (User
Agent Server). Para a rede H.323, o gateway pode se parecer como um
endpoint H.323, no lado do SIP o gateway pode incluir as funções de um
Registrar Server e/ou um proxy no lado H.323 pode conter a função de um
gatekeeper [ Call 01].
A figura 23 descreve uma chamada de um SIP client para um terminal
H.323.
1

SIP Client

Terminal H.323

Gateway
Fast connect ( 1 )
SD

Setup

INVITE

Connect
Terminal Capability set
Terminal Capability set ack
Terminal Capability set
Terminal Capability set ack
Open Logical Channel
Open Logical Channel ack

SIP
H.225

200 (OK)
ACK
Open Logical Channel

H.245
RTP

Open Logical Channel ack

RTP

RTP

Figura 23 Mensagem de sinalização entre um terminal H.323 e um endpoint
SIP através de um gateway SIP x H323.

1

O procedimento fast-connect envolve a configuração da mídia tão rápida quanto
possível, para isso a mensagem Setup deve conter os formatos de mídia que o
endpoint pode receber ou transmitir.
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2.5 SDP - Session Description Protocol (RFC 2327)

O SDP, Protocolo de Descrição de Sessão é utilizado para
descrever uma sessão multimídia (inicialização, convite, anúncio, etc.). O
SDP simplesmente prove descrição da sessão, mas não prove meios para
transportar ou divulgar as sessões para os participantes, por isso usa-se o
SDP em conjunto com outro protocolo como, por exemplo, o SIP. O SDP
entra no corpo da mensagem do SIP.
As informações contidas no SDP incluem: [RFC 2327]
i.

Tipo da mídia (áudio, vídeo, etc.)

ii.

Protocolo de transporte (UDP-RTP/IP, H.320, etc.)

iii.

Formato da mídia (H.261 vídeo, MPEG vídeo, etc.)

iv.

Endereço de destino

v.

Porta de recepção no destino

vi.

URIs (Identificadores Universais de Recursos) com informações
sobre a sessão

Um exemplo de mensagem SDP
v=0
o = edu 2890844526 2890842807 IN IP4 126.16.64.4
s = IPT
i = mestrado IPT
u = http://www.ipt.br
e = iadocic@ipt.br
t = 2873397496 2873404696
m = audio 49170 RTP/AVP 15 4 0
m = video 51372 RTP/AVP 31
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O SDP carrega informação de sessão usando várias linhas de texto. Cada
linha usa o format campo = valor, onde o campo é um caracter e o valor
depende do campo.
Assim, há os campos obrigatórios e os campos opcionais.
Campos obrigatórios:
v = Versão do protocolo, marca inicio e final de sessão.
o = Origem ou criador da sessão e identificador da sessão - o = <usuário>
<ID da sessão> <versão> <tipo de rede > <tipo de endereço > <endereço>

No exemplo anteriormente citado na mensagem SDP há: nome de
usuário = edu, sessão ID = um identificador único para a sessão, version =
um número de versão para uma dada sessão, net type = valor que indica o
tipo de rede ( IN se refere a Internet ), address type = é a versão do
protocolo IP indicando a versão IPV4 e IPV6, addr = endereço IP da
máquina que cria a conexão [ RFC 2327].

s = Nome da sessão - Este campo é uma valor que pode ser
apresentada para os participantes de uma sessão.
t = Este campo indica o tempo de inicio e final de uma sessão em
segundos.
m = Nome da mídia e endereço de transporte – m = <mídia>
<porta>/<número da porta> <transporte> <codec>
Este campo identifica o tipo da mídia, o endereço de transporte, o
CODEC suportado pela origem. O tipo de mídia pode ser áudio, vídeo,
aplicação, dados ou controle, para voz usa–se áudio. O campo porta indica o
número da porta que a mídia será enviada, para VoIP a mídia será
transportada por RTP sobre UDP. O número da porta pode ser um valor
entre 1024 e 65535 e especifica-se que a mídia é um RTP áudio/vídeo
profile (RTP/AVP), os tipos de codec´s que podem ser tratados pela origem,
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no exemplo observa-se que a origem suporta 3 codec´s para áudio PCMU,
G.723, e G.729.
Alguns Campos Opcionais
i = Session Information – Este campo é uma descrição da sessão e pode
prover maiores detalhes a respeito do nome da sessão.
u = URI of description – Pode-se divulgar uma pagina WEB.
e = E-mail Address – Pode-se ter o email da usuário que originou a sessão
p = Phone Number – Pode-se ter o telefone da que originou a sessão
Exemplo de um fluxo de mensagem SIP entre dois usuários.
INVITE sip:3215@10.1.1.2 SIP/2.0
Via: SIP/2.0UDP10.1.1.1:5060
From: sip:3115@10.1.1.1
To: sip:5121@10.1.1.2
Call-ID: 531253@10.1.1.1
Cseq: 10 INVITE
Expires: 180
Contact: sip: 5121@10.1.1.1:5060
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 219
v=0
o = edu 1551 6032 IN IP4 10.1.1.1
s = mestrado
c = IN IP4 10.1.1.1
t=00
m = audio 2582 RTP/AVP 0 4 101
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2.6 Firewall x SIP
O protocolo SIP é um protocolo utilizado para iniciar, finalizar e
modificar sessões multimídia. Para realizar ,tais funções, o protocolo SIP
promove uma troca de mensagens entre user agents, inserindo endereços
IP, números de porta, nomes de domínio, tráfego de mídia (RTP) no corpo
do texto (payload).
O NAT opera nas camadas de rede e de transporte e falha quando os
protocolos incluem endereçamento IP ou portas no payload [RFC 3027], O
único modo de contornar este tipo de problema é desenvolver Gateways de
camada de aplicação (ALG – Applications Layer Gateways) e no momento
discute-se como implantar SIP que atravesse sistemas de Firewall e NAT.
2.6.1 SIP x Firewalls/NAT
Há duas formas de analisar este problema:
1. Provedores de acesso e de serviço participam da mesma rede
como na figura 24;
2. Provedores de acesso e de serviço estão em redes separadas
como na figura 25.

SIP Server (sip proxy, registrar
server, redirect server)

INTERNET
ROTEADOR/NAT

User agent
Client
REDE INTERNA - 10.0.0.x

Figura 24 Sistema de firewall entre os servidores SIP e a internet.
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Na configuração um, o usuário interno está na mesma rede que os
servidores SIP, isto é, a conversação entre dois usuários da rede interna se
dá de forma transparente. O sistema de Firewall/NAT entra em cena só
quando um usuário da rede interna deseja falar com um usuário da rede
externa e vice-versa, isto quer dizer que só a comunicação com o público
externo é afetada.
Na configuração dois, o usuário não consegue contato com o seu
provedor de serviço, portanto não irá conseguir utilizar o serviço de voz.

User agent
Client

INTERNET
ROTEADOR/NAT

User agent
Client

REDE INTERNA - 10.0.0.x

SIP Server (sip proxy,
registrar server,
redirect server)

Figura 25 Sistema de Firewall entre os clientes (rede Interna) e os servidores
SIP na rede externa (Internet).
2.6.2 Por que o SIP não consegue atravessar o Sistema Firewall/NAT?
Muitas questões precisam ser consideradas quando se utiliza SIP
através de um Firewall ou NAT. Deve-se ter em mente que os protocolos da
camada de rede não manipulam dados ligados aos protocolos da camada de
aplicação. Suas regras e procedimentos são baseados exclusivamente no
processamento IP ou TCP/UDP. Vale o princípio da independência das
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camadas. Só os sistemas da camada de aplicação tem conhecimento
detalhado dos protocolos da camada de aplicação.
SDP
Encapsulado pela camada de sessão, no SDP, encontra-se o
endereço IP necessário para estabelecer uma sessão, dentro do corpo da
mensagem, na camada de aplicação, portanto, o NAT não consegue abrir e
nem traduzir este endereço. [ZWIC 00]
O endereço IP e a porta, usados na abertura da sessão de mídia,
podem abrir diversas sessões com apenas uma chamada SIP. Como o SDP
carrega o endereço IP privado, não traduzido pelo NAT, o User agent
externo tentará enviar a mídia para o endereço IP privado, não reconhecido
na Internet, portanto a mídia não ira encontrar o seu destino.
Problema semelhante ocorre com o sistema de Firewall onde as
portas de comunicação entre os endpoints internos e externos podem estar
bloqueadas fazendo com que um endpoint não encontre o seu destino (a
menos que uma regra seja estabelecida no firewall permitindo este tipo de
acesso).
Cabeçalho SIP
Vários campos no cabeçalho SIP (URL do campo Contact Header,
Record Route, route, request URI, Via, Call ID e os campos To e From)
carregam endereço IP ou nomes de domínios dificultando a conversão
destes campos pelo NAT.

2.6.3 Solução
Uma solução possível seria permitir o tráfego do protocolo SIP
através do sistema Firewalls/NAT pela inserção de um sistema de firewall
que possua um SIP proxy internamente conforme pode-se ver na figura 26.
Os usuários conectam-se ao proxy interno, de forma que as
chamadas direcionadas para fora da rede interna serão encaminhadas para
o proxy do sistema de firewall. No firewall é definida uma regra permitindo
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conexão do Firewall/NAT com SIP proxy à rede externa pela porta 5060
(TCP e UDP).
O DNS precisa estar configurado para direcionar as chamadas do SIP
para o proxy. Isso pode ser feito usando os campos SRV e/ou A records.
User agent
Client

SIP Proxy

INTERNET
SIP Proxy

User agent
Client

Firewall/NAT
com SIP Proxy

REDE INTERNA - 10.0.0.x

SIP Server (sip proxy,
registrar server,
redirect server)

Figura 26 Sistema de Firewall com SIP proxy internamente.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS
Esse trabalho inclui uma atividade experimental, isto é, a montagem de
um ambiente de voz sobre IP. O elemento central da arquitetura é o sistema
Vocal, responsável por prover um serviço de voz sobre IP com código fonte
aberto com intuito de facilitar a adoção do sistema VoIP pelo mercado.
O sistema VoIP com código fonte aberto proporciona à comunidade de
desenvolvimento de software as ferramentas necessárias para construir
aplicações e serviços inovadores usando o protocolo SIP.

3.1 Ferramentas
O ambiente de voz sobre IP montado inclui Redirect Server, Feature
Server, Provisioning Server, Marshal Server e User Agent. Foram utilizadas
ferramentas de captura de pacotes (Agilent Advisor) além de user agents de
outros fabricantes.

3.1.1 Sistema Vocal
O Projeto Vovida pode ser adquirido, sob o regime de licença GNU, no
endereço http://www.vovida.org.
Esta atividade prática visa implementar um sistema VoIP para uso em
uma rede cooporativa, para isso deve-se dispor de programas que possam
fazer uso do sistema em seu ambiente operacional nativo, em outras
palavras, usuários que possuem um equipamento com sistema operacional
Windows devem ter acesso ao sistema com programas para Windows.
Usuários que trabalham com Linux também devem ter um user agent para o
seu sistema operacional.
Como o sistema Vocal é desenvolvido em ambiente Linux, o user agent
utilizado pode ser o programa UA da Vocal ou o programa Sipset. Adotou-se
neste experimento o UA da Vocal.
62

Existem vários programas SIP executados sob o sistema operacional
Windows, e de dezenas de fabricantes diferentes. Os produtos testados
foram: UA da Ubiquity, Instant Xpressa e Microsoft Messenger 4.7.
O projeto Vocal é composto por vários servidores conforme pode-se
observar pela figura 27.
SIP Components

User Agent

Redirect
Server

Registrar
Server

Feature Provisioning
Server
Server

H.323
Gateway
Proxy
Server

Figura 27

Proxy
Server

Sistema Vocal. [2]
Marshal Server ou Proxy servers são os servidores de primeiro nível que

recebem todos os sinais de entrada, autentica os usuários, encaminha sinais
autenticados para o redirect server. O redirect server por sua vez, é
responsável pela localização dos usuários registrados na rede [DANG 02],
também provê a informação de roteamento que auxiliam as chamadas de
entrada e saída a chegarem ao seu destino. O feature server é o
responsável pelos serviços agregados às chamadas, como exemplo,
redirecionamento de chamadas (call forwarding) e bloqueio de chamada (call
blocking). E o provisioning server é o responsável pela configuração do
sistema, através dele pode-se adicionar usuários, adicionar servidores,
configurar funcionalidades do feature server entre outras. O gateway é o
responsável por converter as mensagens de SIP para H323 e vice-versa
[DANG 02].
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3.1.2 User Agents
User agents são programas que agem como telefones IP permitindo que
chamadas telefônicas sejam iniciadas ou finalizadas nestas entidades. Estes
programas necessitam de um PC com placa de som e da funcionalidade
básica de controle de chamada ser visualizada no monitor do computador.
UA da Ubiquity: É um programa básico, muito fácil de se configurar, não
possui funcionalidades avançadas, isto é, só permite iniciar, finalizar e
manter chamadas em espera.
Na figura 28 pode-se visualizar a tela principal do user agent da Ubiquity.
O programa está disponível para qualquer pessoa no endereço
http://www.ubiquity.net/useragent.php o usuário deve se registrar na mesma
página para instalar o produto. A configuração deste programa pode ser
realizada através da barra “tools” “settings”. [7]

Figura 28 User Agent - Ubiquity.
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Outro user agent usado neste experimento foi o Instant Xpressa, com
funcionalidades mais avançadas, permitindo transferência de chamada,
conferências entre outras. A configuração deste programa pode ser feita via
Web ou via arquivo de configuração txt.
Programa comercializado por $ 75,00 nos EUA [8] e pode ser instalado
por um período de 30 dias para avaliação. Arquivo de instalação disponível
no endereço http://www.pingtel.com/ad_tools.jsp..
Na figura 29 pode-se visualizar a tela principal do Instant Xpressa.

Figura 29 User Agent – Instant Xpressa.
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O último user agent testado, o MSN Messenger 4.7, tem a aparência de
um programa de troca de mensagens, só pode ser instalado em
equipamentos com o sistema operacional Windows XP. [9]
Na figura 30 pode-se visualizar a tela principal do MSN Messenger 4.7
Este programa esta disponível gratuitamente no endereço
http://download.microsoft.com/download/windowsmessenger/utility/4.7/wxp/e
n-us/mmuisetup.EXE.

Figura 30 User Agent – MSN Messenger.

3.1.3 Endpoint H.323
Optou-se por instalar um gateway SIP-H323 para manter compatibilidade
com o sistema operacional Windows mais antigo que o Windows XP.
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Usuários de qualquer versão de Windows podem iniciar e finalizar conexões
usando o NetMeeting (um programa que já vem incluso em todas as versões
do Windows).
Netmeeting é uma solução completa de comunicação em tempo real [9],
com ele pode-se trocar dados de áudio, vídeo, texto (Chat ), etc. O programa
está disponível para qualquer versão do Windows e pode ser obtido no
endereço http://www.microsoft.com/windows/netmeeting/. Na figura 31 podese visualizar a tela principal do Netmeeting.

Figura 31 Endpoint – Windows Netmeeting
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3.1.4 Programa de captura de pacotes - Agilent Advisor
Outro programa muito utilizado neste trabalho para verificar a troca de
sinalização entre as entidades SIP e H323, é o programa Agilent Advisor.
[11] Foi utilizada uma versão de avaliação com período de validade de 30
dias e está disponível no endereço.
http://xpi.comms.agilent.com/bv/J1955A_download.asp.
Através deste programa foi possível verificar a troca de sinalização entre
endpoints, user agents, proxy, enfim qualquer entidade que fizesse uso da
rede TCP/IP.
De posse dos arquivos com registros de troca de sinalização foi possível
analisar cada uma das chamadas avaliando-se possíveis incompatibilidades
entre as entidades envolvidas.
Uma síntese dos arquivos capturados é apresentada, na forma de tabela,
no ítem “Resultados” e todos os arquivos estão disponíveis no CDROM em
anexo. Na figura 32 pode-se visualizar a tela principal deste programa.

Figura 32

Agilent Advisor.
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3.2 O projeto
O projeto foi implementado em 4 fases:
Fase 1 - sistema VoIP em um único domínio
Fase 2 - gateway de protocolos SIP x H.323.
Fase 3 - sistemas VoIP em dois domínios, interligados através de um
redirect server.
Fase 4 - serviços Voice Mail e transferência de chamada.
3.2.1 Fase 1
Para implementar o sistema VoIP em um único domínio necessita-se
de um servidor onde os serviços VoIP (Marshal Server, Provisioning Server,
Redirect Server) são instalados, um sistema de DNS (domínio “edu”) e, no
mínimo dois computadores clientes com sistema operacional Windows onde
são instalados os clientes VoIP (Ubiquity UA, Instant Xpressa, Microsoft
MSN 4.7).
A configuração desta fase ocorre conforme a figura 33.
Nesta fase os objetivos são verificar a qualidade de voz entre os
clientes, os codecs disponíveis e os utilizados, as conseqüências de um
cliente não possuir um tipo de codec especificado por outro cliente e também
avaliar a compatibilidade entre os clientes e o SIP Proxy Vocal.
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Chamada comum

UA1
10.1.0.5
batatao.edu
Usuário:1000@edu

UA2
10.1.0.3
alface.edu
Usuário:1002@edu

SIP Server
SIP Server
SIP Redirect
10.1.0.1
feijoada.edu

Figura 33 Configuração de uma Chamada Comum.
- O programa Agilent Advisor foi iniciado e em seguida cada um dos
programas foi executado a fim de registrar usuários no SIP Proxy.
Após finalizar a captura de pacotes identificou-se o codec utilizado em
cada um dos programas. O último campo foi útil para descrever a sensação,
a dificuldade, e qualquer anomalia notada por um usuário ao efetuar uma
chamada.
Vale observar que a intenção é apenas verificar a qualidade da voz
que se obtem com as ferramentas utilizadas neste experimento nas
condições aqui descritas, em nenhum momento se pretendeu avaliar a
qualidade de um ou outro CODEC.
Tabela 5: Característica da voz.
Nota Característica Observada na Voz
1

Não se pode entender nenhuma palavra

2

Péssima qualidade, pode-se entender algumas frases

3

Baixa qualidade, com muito atraso, mas pode-se entender bem

4

Boa qualidade com pouco atraso

5

Excelente qualidade, superior ao sistema de telefonia atual
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3.2.2 Fase 2
Para implementar o gateway SIPH323CSGW necessita-se um
servidor onde os serviços VoIP (Marshal Server, Provisioning Server,
Redirect Server, Feature Server e um gateway SIPH323csgw) são instalados
e um sistema de DNS (domínio “edu”) e, no mínimo dois computadores
clientes com sistema operacional Windows, onde estão instalados os
clientes VoIP (Ubiquity UA,

Instant Xpressa, Microsoft MSN 4.7 e

NetMeeting).
A configuração desta fase é muito semelhante a da fase anterior.
Implementa um gateway SIP x H323 adicional no servidor como pode-se ver
na figura 34.
Nesta fase o objetivo é verificar a troca de sinalização entre UAs (SIP)
e endpoints H.323, a qualidade de voz entre os clientes, os codecs
disponíveis/utilizados, as conseqüências de um cliente não possuir um tipo
de codec especificado por um outro cliente e avaliar a compatibilidade entre
os clientes SIP, NetMeeting e o gateway SIPH323csgw.
Chamada entre UA SIP e endpoints H.323

UA1
10.1.0.5
batatao.edu
Usuário:1000@edu

UA2
10.1.0.3
alface.edu
Usuário:1002@edu

SIP Server
10.1.0.1
feijoada.edu

SIP Server
SIP Redirect
SIPH.323csgw

Figura 34 Configuração de uma Chamada entre UA SIP e Endpoints H.323.
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- O programa Agilent Advisor foi iniciado e em seguida foi realizada
uma chamada de um UA para outro UA, a fim de coletar o registro do
usuário no Gatekeeper (mensagem RRQ).
- Iniciada chamada de um UA para um Gatekeeper e analisada a voz.
Após finalizar a captura de pacotes identificou-se o codec utilizado pelo UA
SIP e pelo endpoint H323.

3.2.3 Fase 3
Para implementar o sistema VoIP em um único domínio necessita-se
um servidor onde os serviços VoIP (Marshal Server, Provisioning Server,
Redirect Server, Feature Server) são instalados, um roteador IP para realizar
roteamento entre as duas redes IPs. Um sistema de DNS com dois domínios
configurados (domínio “org” e ”edu”) e, no mínimo, dois computadores com
sistema operacional Windows e o cliente Ubiquity instalado.
A Fase 3 tem por objetivo interligar dois sistemas através de um
gateway. Dois sistemas de DNS são implementados em redes distintas,
como mostra a figura 35, e permite verificar se há mais atraso para se
completar uma chamada, se a qualidade de voz se mantém e como uma
chamada é transferida para o Redirect Server.
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Configuração de um sistema usando Redirect Server

10.0.0.1
feijoada.org
10.1.0.1
feijoada.edu
SIP proxy
Redirect Server
Roteador
DNS Server

IP: 10.0.0.2
SIP Server
Alface.org

IP: 10.0.0.5
batatao.org
usuário: 1000@org

IP: 10.1.0.3
melancia.edu
usuário: 1001@edu

Domínio "edu"
10.1.0.0./24

Domínio "org"
10.0.0.0/24

Figura 35

Configuração de um sistema VoIP usando um Redirect Server.
- Iniciada chamada do UA do domínio “.org” para o UA do domínio

“.edu”, conforme figura 35. Após finalizar a captura de pacotes identificou-se
o codec utilizado e disponível pelo programa.
3.2.4 Fase 4
Para implementar o sistema VoIP em um único domínio permitindo o
uso de recursos como o Voice Mail e Transferência de chamada, os detalhes
de configuração podem ser obtidos nos anexos B.2 e B.5. Os requisitos para
construção deste sistema são os mesmos dos demais incluindo a instalação
e configuração do sistema de Voice Mail e Transferência de chamada.
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1- Voice mail, a transferência para o sistema de voice mail foi configurada
conforme descrito no anexos B.2 e B.3. Realizou-se chamadas para um
usuário que programou a transferência de chamadas para o sistema de
voice mail. O sistema atendeu a ligação, deixou-se um recado, em seguida
constatou-se que o recado estava na caixa postal configurada.
2- Transferência de chamada realizada no servidor VoIP: depois de
configurado o sistema conforme descrito no anexo B.5, realizou-se a
chamada do usuário 1000@edu para o usuário 1001@edu. O usuário 1001
programou a transferência de suas chamadas para o usuário 1002@edu,
conforme pode-se observar na figura 36.

batatao.edu - 10.1.0.5
Usuário:1000@edu
Chama usuário 1001@edu

alface.edu - 10.1.0.3
Usuário:1002@edu

configuração no servidor SIP Server
SIP Redirect
Feature Server
10.1.0.1
Transferencia de chamada
feijoada.edu
Usuário: 1001@edu
set forward to
1002@edu; user=phone

Figura 36

Configuração da transferência de chamada.

3- Transferência de chamada realizada no UA (recurso disponível no
Xpressa): depois de configurado o sistema no Xpressa conforme anexo C.3,
realizou-se uma chamada do usuário 1000@edu para o usuário 1002@edu,
este UA tem uma transferência configurada para o usuário 1001@edu.
Assim a chamada deve ser finalizada entre o usuário 1000@edu e o usuário
1001@edu, como pode ser visto na figura 37.
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UA2 Xpressa
transferencia para 1001@edu
10.1.0.3 - alface.edu
Usuário:1002@edu

UA1 Xpressa
10.1.0.5
batatao.edu
Usuário:1000@edu

UA3 Ubiquity
10.1.0.2
alface.edu
Usuário:1001@edu

configuração no servidor
SIP Server
10.1.0.1
feijoada.edu

Figura 37

SIP Server
SIP Redirect
Feature Server
Transferencia de chamada

Configuração da transferência de chamada no user agent Xpressa.
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4 RESULTADOS
4.1 Fase 1
4.1.1 Registro
A mensagem registry é a primeira a ser enviada por um UA ao proxy
antes que este possa realizar uma chamada através do proxy server.
O registro ocorre conforme mostra a figura 38: o usuário registra-se no proxy
server e este, no registration server.
Como, no experimento, o registration server e o proxy server estão
instalados na mesma máquina, a troca de sinalização entre estes elementos
não pôde ser visualizada.
3. Register

Registration Server

4. 200 OK

1- Register
2- 100 Trying
Proxy Server

5- 200 OK
SIP Phone

Figura 38

Processo de registro de um usuário.
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A única observação que merece destaque em relação ao registro dos
UAs, é que o Messenger utiliza tempo de validade de seu registro de 1200
segundos, enquanto os demais apresentam tempo de duração de registro de
3600 segundos.
No anexo D.1, pode-se verificar a mensagem de register do Messenger.
Na tabela 6, pode-se visualizar os UAs que fizeram registro no proxy e o
nome dos arquivos capturados. Estes arquivos estão no CD anexo a este
documento no diretório /sinalização.
Tabela 6: Register UAs
Programa usado

Nome do arquivo

Messenger

register_messenger.txt

Ubiquity

register_Ubiquity.txt

Instant Xpressa

register_Xpressa.txt

Comentários
O padrão de tempo de registro
expires=1200, diferente do
padrão 3600.
Campo expires=3600
Campo expires=3600
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4.1.2 Chamada comum
Na chamada comum os UAs apresentaram bom comportamento,
somente a chamada do UA Ubiquity para o UA da Xpress apresentou baixa
qualidade de voz.
Os demais testes fluíram bem oferecendo boa qualidade de voz.
Tabela 7: Invite
Software
Usado
Ubiquity x
Ubiquity

Xpress
x
Xpress

Qualidade
De voz
4

4

Messeng
x
Xpress

4

Ubiquity x
Xpress

3

Messeng
x Ubiquity

4

Codec
Usado/disponível

Nome arquivo

Comentários

Chamada usando-se Uas da
Ubiquity funcionam de forma
Ubiquity_Ubiquity.txt adequada, com boa qualidade
8/3/0 x 8/3/0 = 8
de voz nos dois sentidos, o
Codec utilizado foi o de tipo 8,
isto é, G. 723.
A chamada entre 2 Uas da
Xpressa funcionaram de forma
0/8/96 x 0/8/96 = 0
Xpressa_xpressa.txt adequada, a voz esteve estável
nos dois sentidos, o Codec
utilizado foi o de tipo 9, isto é,
G.729.
Houve sucesso na chamada
envolvendo UA Messenger e
97/111/112/6/0/8/4/5 Messenger_Xpressa. um UA Xpressa. Observou-se
que o UA da Microsoft
txt
/3/101
(Messenger) possui suporte
x
para vários tipos de Codecs,
0/8/101 = 0
entre os dois Uas, o Codec
utilizado foi o G. 729.
A chamada envolvendo o UA
da Ubiquity e o UA Xpressa
3/0/8
resultou em baixa Qualidade de
Ubiquity_pressa.txt
x
voz. Do lado do UA da Ubiquity
0/8 = 0
a voz ficou picotando, não foi
possível identificar o motivo
através dos logs testados.
A conversão entre o UA da
97/111/112/6/0/8/4/5 Messenger_ubiquity. Microsoft e o UA da Ubiquity foi
bem sucedido, usando-se o
txt
/3/101
Codec 8 – G. 723.
x

8/3/0 = 8
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SIP Proxy
SIP Client
10.1.0.5

SIP Client2
10.1.0.3

SIP Proxy
10.1.0.1
SD

1000@edu

1002@edu

INVITE
Trying

INVITE
Trying
Ringing

Ringing
Response OK (200)
Response OK (200)
ACK
ACK
RTP
Bye
Bye
OK Bye
OK Bye

Figura 39

Troca de sinalização de uma chamada via SIP Proxy
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4.2 Fase 2
4.2.1 Chamada entre UA SIP e Endpoint H323
A chamada envolvendo um UA SIP e um Endpoint H.323 foi bem
sucedida como pode-se observar pela tabela 8, entretanto ocorreram alguns
travamentos no endpoint H.323 do lado do servidor, fazendo com que o
endpoint não conseguisse completar a chamada, exigindo parar e reiniciar o
processo de gateway SIP/H.323.

Tabela 8: Chamada entre UAs SIP e endpoints H323
Software Usado

Qualidade
de voz

Codec
Usado

Nome arquivo

====

=====

NetMeeting_register.txt

NetMeeting
x
Netmeeting

4

0

NetMeeting_netmeeting.
txt

Netmeeting
x
Xpressa

4

0

NetMeeting
register

Netmeeting_xpressa.txt
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SIP Client

Gateway

Fast conect

Terminal H.323

(1)

SD

Setup

INVITE

alerting
Ringing

Connect

200 (OK)
ACK

RTP

RTP

Figura 40 Chamada entre um user agent e um endpoint H.323 através de um
gateway SIP x H.323.

4.3 Fase 3
4.3.1 Chamada entre dois UAs em domínios diferentes
A chamada envolvendo dois domínios ocorreu conforme tabela 9, a troca
de sinalização está descrita na figura 40.
O usuário 1000 do domínio “org” registrou-se no SIP Proxy 10.0.0.2 e o
usuário 1002 registrou-se no SIP Proxy do domínio “edu” 10.1.0.1.
O usuário 1000@org inicia a chamada para o usuário 1002@edu
conforme pode-se perceber pela figura 40.

Tabela 9: Chamada entre domínios diferentes.
Software
Usado
Ubiquity x
Ubiquity

Qualida
de de
voz
3

Codec Usado

Nome arquivo

8/3/0 x 8/3/0 = 8 Dominio_ubiq_ubiq.txt
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Chamada entre domínios
SIP Client1
10.0.0.5

SIP Proxy
SIP Redirect
10.1.0.1
10.0.0.1

SIP Proxy
10.0.0.2

1000@org

SIP Client2
10.1.0.3

SD

SD

INVITE
Trying

1002@edu

INVITE
Moved (302) - 10.0.0.1
ACK
INVITE 1002@10.1.0.1
INVITE
Trying

Ringing

Ringing

Ringing
Response OK

Response OK (200)
Response OK (200)
ACK

ACK

ACK

RTP
Domínio “.org”

Domínio “.edu”

Figura 41 Chamada entre domínios.
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4.4 Fase 4
4.4.1 Chamada Voice Mail
O usuário 1000@edu realiza a chamada para o usuário 1001@edu, o
usuário 1001@edu está com o sistema de voice mail habilitado para todas
as chamadas (conforme descrito no anexo B.2 e B.3), assim a chamada é
direcionada para o sistema de voice mail.
Pode-se verificar através da tabela 10 que apenas o user agent da
Vovida reconhece e funciona com o sistema de voice mail, o Messenger é o
que chega mais perto de funcionar, uma vez que consegue se conectar ao
sistema de voice mail, mas ele não encontra o usuário. O campo Diversion
não é suportado pelo Messenger, isso faz com que o Messenger não saiba
para qual usuário a mensagem é destinada, assim, emite a mensagem de
usuário desconhecido.
O Xpressa inicia o Invite, recebe a mensagem de redirecionamento,
mas não realiza, ao contrário, realiza um Invite semelhante ao anterior
ficando neste ciclo, INVITE/REDIRECT.
O Ubiquity não reconhece o campo diversion do cabeçalho, assim
como o Xpressa.
As duas conexões realizadas no sistema de voice mail utilizaram o codec
0 (PCMU), porque o sistema Voice mail só reconhece este codec.
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Tabela 10: Voice Mail
Software
Usado

Codec
Usado

Nome do arquivo

4

0

Ua_voicemail.txt

Ubiquity

-------

------

Ubiquity_voicemail.txt

Xpress

-------

------

Xpress_voicemail.txt

4

0

Messenger_voicemail.txt

UA

Messenger

Qualidade
de voz

SIP Client
10.0.0.5
1000@edu

Comentários
Chamada realizada com
sucesso.
Não entende o comando
diversion do cabeçalho SIP.
Refaz o Invite sempre para o
mesmo usuário. Não reconhece
o redirect.
Realiza conexão, no entanto não
encontra o usuário. O sistema
envia a mensagem de voz de
usuário não encontrado e não
inicia a gravação do recado.

Transferência de chamada
para Voice Mail

Voice Mail
10.1.0.1
7000@edu
SD

INVITE
Trying
Moved temporarily
ACK
INVITE 7000@10.1.0.1
Trying
Ringing
Response OK (200)
ACK
RTP
Bye
OK Bye

Figura 42 Troca de sinalização com o sistema de Voice Mail
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4.4.2 Transferência de chamada realizadas no SIP Proxy
Na transferência de chamada com Ubiquity o problema é semelhante ao
observado no Voice Mail, ele não reconhece o campo diversion e pára de
trocar mensagens de sinalização.
Já o Messenger não conhece mais o nome do usuário que transferiu a
mensagem. Perdeu esta informação porque ela está no campo diversion,
mas ela não é importante para a transferência de chamada. O Messenger
pode criar um novo Invite para o endereço através do campo contact na
mensagem de redirecionamento.
Na chamada entre dois UAs do Xpressa houve um problema semelhante
ao verificado na chamada via proxy (a chamada tem que ser finalizada nos
dois UAs), os logs acusam o não recebimento de uma das mensagens ACK.
Na mensagem Invite, após a mensagem Redirect, o campo To está com
o endereço do user agent que transferiu a chamada (1001@edu). Conforme
descrito na RFC 2543 página 65 Item 6.37, o campo To deveria especificar o
destino da requisição. O UAS (user agent server) ou redirect server copia o
campo To do cabeçalho para a sua resposta. Pode-se perceber pela troca
de mensagens entre o proxy e o usuário de destino (1002@edu) que apenas
duas mensagens saem do proxy para este usuário, a mensagem Invite que
utiliza o campo request URI para chegar ao destino e a mensagem ACK que
provavelmente utiliza o campo To. Diante disso a mensagem ACK jamais irá
chegar ao destino ela está com o endereço do UA errado.
A mensagem Invite deste teste esta disponível no Anexo D.5
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Tabela 11: Transferência no SIP Server
Software Qualidade
Usado
de voz

Codec Usado

Nome arquivo

--------

Comentários

Ubiquity
x
Ubiquity

-----

Messeng
x
Xpressa

4

97/111/112/6/0/8/4
Messenger_xpress_transf.txt
/5/3/101
x
0/8/101 = 0

Messeng
x
Ubiquity

4

Chamada realizada
97/111/112/6/0/8/4
Messenger_ubiquity_transf.txt com sucesso.
/5/3/101
x
8/3/0 = 8

Xpress
x
Xpress

4

0/8/96 x 0/8/96 = 0

Ubiquity_ubiquity_transf.txt

xpress_xpress_transf.txt
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Não reconhece o
campo diversion do
cabeçalho
Chamada realizada
com sucesso.

Tive que finalizar a
chamada nos dois
UAs.

Transferência no SIP Proxy
SIP Client
10.1.0.5

SIP Proxy
10.1.0.1

1000@edu

SIP Client2
10.1.0.3

SD

INVITE
Trying
Moved Temporarily
ACK
INVITE
Trying

INVITE
Trying
Ringing

Ringing
Response OK (200)
Response OK (200)
ACK
ACK
RTP
Bye
Bye
OK Bye
OK Bye

Figura 43 Troca de sinalização com transferência de chamada no SIP Proxy

4.4.3 Transferência de chamada realizadas no UA (recurso do Xpressa)
Apenas o UA Xpressa suporta transferência de chamada no User Agent.
Sendo assim um teste foi realizado utilizando esta funcionalidade.
O usuário 1000@eduusando o UA da Xpressa inicia uma chamada para
o usuário 1002@edu com user Agent da Xpressa. Este user agent esta com
a transferência de chamada habilitada para o usuário 1001@edu.
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Tabela 12:Transferência no UA.
Software
Usado

Qualidade
de voz

Codec Usado

Xpressa x
Xpressa x
Ubiq.

---

97/111/112/6/0/
8/4/5/3/101
x
8/3/0 = 8

Nome arquivo

Comentários

Transf_xpressa.txt

Último ACk não passou
para o UA da ubiquity
portanto a voz só
fechou em um sentido.
Não para sinal de ring.

Transferência de chamada no UA
SIP Client
10.1.0.5

SIP Client2
10.1.0.3

SIP Proxy
10.1.0.1

SIP Client3
10.1.0.2

D
S

1000@edu
INVITE

1002@edu

Trying

INVITE
Trying
Moved Temporarily
ACK

Moved temporarily
ACK
INVITE
Trying

Verificar campo “To”
INVITE
Trying

Ringing
Response OK (200)
Response OK (200)
ACK

Esta mensagem não chegou
ACK

RTP
Bye
Bye
OK Bye
OK Bye

Figura 44 Transferência de chamada realizadas no UA.
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1001@edu

5 ANÁLISE DE RESULTADOS E CONCLUSÃO
Discussão dos resultados obtidos e sugestão de novos trabalhos.

5.1 ANÁLISE DE RESULTADOS
Alguns aspectos merecem destaque neste trabalho, como exemplo
pode-se citar o campo do cabeçalho SIP chamado diversion. A adoção deste
campo no cabeçalho está definido em um rascunho (draft) chamado “draftlevy-sip-diversion-05.txt”. Por ser um draft, este documento tem validade de
apenas 6 meses (até julho de 2003), portanto, é inapropriado utilizá- lo como
material de referência, por tratar-se de um documento em constante
evolução, sujeito a atualizações e substituições.
Entretanto é um caso específico, isto é, no projeto Vovida este campo
do cabeçalho já está implementado e funcionando. Diversos ou a quase
totalidade dos user agents disponíveis não implementam este recurso, mas
isso faz sentido, afinal esta ainda é uma proposta e não faz parte da RFC do
SIP.
Assim, enquanto este documento for um draft, o uso deste campo não
representa um item obrigatório para a compatibilidade com o protocolo SIP.
Este campo provê a habilidade para o último UA chamado identificar
se a chamada foi desviada para ele, quem desviou e porquê. Este campo é
muito importante para implementar alguns recursos avançados como o voice
mail e transferência de chamada.
O recurso é utilizado quando um SIP proxy server, SIP redirect server,
ou SIP user agent troca o último endpoint que deveria receber a chamada. O
campo diversion guarda o nome do usuário a quem a chamada original
estava destinada [DRAFT-LEVY]. Assim, quando uma chamada é desviada
para o sistema de voice mail, tem-se mecanismos para saber a caixa postal
à qual a mensagem deve ser enviada.
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5.2 Conclusão
O resultado mais expressivo desse trabalho foi a compreensão dos
mecanismos utilizados pelos sistemas de voz sobre IP, evidenciando os
fatores e permitindo identificar elementos que concorrem para garantir a
interoperabilidade entre sistemas. Outro resultado importante foi verificar que
a tecnologia ainda não está pronta e, para que possa chegar a altos níveis
de qualidade e redução do custo total do sistema de comunicação de voz,
ainda será necessário um grande esforço de desenvolvimento. No final deste
estágio, os consumidores que implementarem o sistema VoIP serão os
principais beneficiados. Eles terão a capacidade de realizar uma chamada
para qualquer pessoa, a qualquer hora e em qualquer lugar no mundo, de
várias maneiras e com valores de serviços jamais vistos.
Esse processo pode não conduzir a mudanças imediatas nos países
onde já exista um grande investimento na rede PSTN, mas o sistema de voz
sobre IP pode contribuir inicialmente nas localidades onde o acesso à rede
PSTN é difícil e caro.
Os testes realizados neste experimento mostram que a grande maioria
dos testes básicos (as chamadas relacionadas na tabela 7 – chamadas
comuns) obteve sucesso com boa qualidade de voz.
Por outro lado, nas chamadas envolvendo características avançadas
(transferência de chamada, voice Mail, Gateways SIP e H323), obteve-se
funcionalidade menor do que a esperada. Isso porque alguns aspectos de
compatibilidade ainda precisam ser resolvidos e ajustados.
O amadurecimento do protocolo está se dando de forma muito rápida e
em um futuro não muito longínquo poderá mostrar uma realidade bastante
diferente em relação aos tópicos deste trabalho.
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Por ser este um assunto em constante evolução e muitas possibilidades
segue abaixo algumas propostas para trabalhos futuros:
- Inserir um esquema de segurança e criptografia para garantir a
confidencialidade da conversação, autenticação e permissões de cada
usuário no sistema.
- Incluir um gateway SIP/MGCP ou SIP/MEGACO permitindo aos
usuários realizar chamadas entre a rede IP e a rede PSTN.
- Implementar VoIPv6, comparando os dois projetos na prática - Voz
sobre IPv4 e IPV6.
- Em uma rede IP sem muito tráfego como utilizada neste experimento o
sistema de voz sobre IP atuou de forma comportada, entretanto inserir este
sistema em uma rede de alto tráfego pode ocasionar diminuição da
qualidade da voz. Para isso estudos envolvendo a qualidade de serviço e
priorização de tráfego pode tornar este sistema viável em redes não
experimentais
- Estudos envolvendo o protocolo ENUM (Telephone Number Mapping),
principalmente por ser o Brasil um dos cinco paises que tem autorização da
ITU para realizar testes nesta área. O objetivo do padrão ENUM é oferecer
um único número, que substituirá e unificará múltiplos números e endereços
de telefone doméstico, telefones de empresas, fax, celulares e e-mail.
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6 GLOSSÁRIO
SIGLA
Circuit Switching
Classe de serviço
Click to dial

Codec
DNS

GNU

Instant Messaging
ITU-T

Jitter
Packet Switching
PBX

Proxy Server

PSTN ou RPTC

Significado
Tecnologia onde um circuito é estabelecido entre dois pontos que fica
disponível enquanto a ligação for mantida.
É a habilidade que os equipamentos de interconexão de rede podem
proporcionar a fim de priorizar certos tipos de tráfego de rede em detrimento
de outros classificando-os em classes.
Serviço de integração de voz e dados que permite que um usuário na Intenet,
clicar em um botão em uma pagina da internet e esta automaticamente
realiza uma ligação para um
Numero previamente definido.
Programa que convert sinais analógicos de som e vídeo em sinais digitais e
vice-versa.
Domain name system (sistema de nome de domínio) é um esquema de
gerenciamento de nomes, hierárquico e distribuido. O DNS define a sintaxe
dos nomes usados na Internet, é o responsável pela conversão de nomes em
endereço IP e vice-versa.
O projeto GNU foi lançado em 1984 para desenvolver um sistema
operacional completo e livre, similar ao Unix: o sistema GNU (GNU é um
acrônimo recursivo que se pronuncia "guh-NEW" ou "guniw"). Variações do
sistema GNU [6], que utilizam o núcleo Linux, são hoje largamente
utilizadas; apesar desses sistemas serem normalmente chamados de
``Linux´', eles são mais precisamente chamados Sistemas GNU/Linux. Texto
retirado de http://www.gnu.org.
Aplicação capaz de enviar mensagem de texto e voz em tempo real através
da Internet.
Internation Telecommunication Union, União Internacional de
Telecomunicações, órgão internacional vinculado a ONU, como Comitê
Consultor Internacional na recomendação de padronização de
telecomunicações.
Variação do tempo de chegada de pacotes, pode ser o responsável pela má
qualidade do sinal de voz por ocasionar erros ou eco.
Comutação por pacotes é uma tecnologia onde os dados são segmentados em
pacotes cada um identificado por um endereço sendo transmitido e em
seguida na extremidade de destino reagrupados refazendo os dados originais.
Private Branch Exchange – Equipamento que concentra o fluxo de ligações
telefônicas recebidas por uma entidade, desde um condomínio até uma
grande corporação, realizando a comutação e o encaminhamento das
chamadas aos ramais que estão a ele conectados.
Um rograma intermediário que age como ambos, um servidor e um cliente
com a finalidade de faer pedidos de um cliente para outro. Um Proxy
interpreta, e se necessário, reescreve uma mensagem de pedido antes de
enviar a mensagem.
É a rede responsável por interligar os telefones comuns, sistemas de ramais,
troncos PBX e equipamento de transmissão de dados.
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Redirect Server

Registrar
Timestamp
URL

User Agent (UA)

Um servidor redirecionador é um servidor que aceita requisições SIP,
encontra o endereço de uma requisição e retorna o valor para o cliente, ao
contrário do servidor de Proxy, ele não inicia qualquer mensagem SIP muito
menos aceita uma chamada.
Um registrador é um servidor que aceita pedidos de registros. Um
registrador fica tipicamente situado com um Proxy Server.
Corresponde ao tempo no qual o frame da mídia foi gerado
Uniform Resource Locator, localizador uniforme de recursos, tipicamente
uma URL especifica o tipo de protocolo usado na transferência seguido de
dois pontos, barra dupla, em Seguida o nome do computador, diretório e
nome do documento procurado.
Uma aplicação que contém um agente de usuário, clientes e servidor. Um
cliente SIP tem que possuir as duas funções UAS (user agent server) e UAC
(user agent client). O UAC sempre é responsável por iniciar uma chamada, o
usuário que atende a chamada é referenciado como UAS.
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7 DICIONÁRIO DE SIGLAS
ACELP

Algebraic Code-Excited Linear Prediction

ACF

Admission Confirm

ARJ

Admission Reject

ARQ

Admission Request

CS-ACELP

Conjugate – Structure Algebraic Code Excited Linear Prediction

CRCX

Create Connection (MGCP command)

Cseq

Command Sequence

CSRC

Contributing Source

DCF

Disengage Confirm

DCN

Disconnect

DLCX

Delete Connection (MGCP command)

DNS

Domain Name System

DRJ

Disengage Reject

DRQ

Disengage Request

DTMF

Dual – Tone Multi-Frequency

FTP

File Transfer Protocol

GCF

Gatekeeper Confirmation

GRJ

Gatekeeper Reject

GRQ

Gatekeeper Request

HTTP

Hypertext Transfer Protocol

IANA

Internet Assigned Numbers Authority

ICMP

Internet Control Message Protocol

IETF

Internet Engineering Task Force

IP

Internet Protocol

ITU

International Telecommunication Union

LAN

Local Area Network

LCF

Location Confirm

LRJ

Location Reject

LRQ

Location Request

MC

Multi-Point Controller
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MCF

Message Confirmation

MCU

Multi-Point Control Unit

MDCX

Modify Connection (MGCP command)

MGCP

Media Gateway Control Protocol

MOS

Mean Opinion Score

MP

Multi-Point Processor

NAT

Network Address Translator

OSI

Open Systems Interconnection

PBX

Private Branch Exchange

OLC

Openlogical Channel

PCM

Pulse Code Modulation

PSTN

Public-Switched Telephone Network

PT

Payload Type

QOS

Quality-of-Service

RAS

Registration, Admission, and Status

RCF

Registration Confirmation

RFC

Request for Comments

RRJ

Registration Reject

RRQ

Registration Request

RTCP

Real-Time Control Protocol

RTP

Real-Time Transport Protocol

SDP

Session Description Protocol

SIP

Session Initiation Protocol

SSRC

Synchronization Source

TCP

Transmission Control Protocol

TCS

Terminal Capability Set

TSAP

Transport Service Access Point

TTL

Time to Live

UA

User Agent

UAC

User Agent Client

UAS

User Agent Server
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UCF

Unregistration Confirm

UDP

User Datagram Protocol

URI

Uniform Resource Identifier

URJ

Unregistration Reject

URL

Uniform Resource Locator

URQ

Unregistration Request

VoIP

Voice over IP

WAN

Wide-Area Network
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9 ANEXOS
Anexo A - Protocolos
A.1 - O cabeçalho RTP
O RTP carrega a voz codificada digitalmente por um codec e adiciona
um cabeçalho RTP. Este pacote é enviado via UDP, juntamente com o seu
respectivo cabeçalho. Esta combinação é enviada para o IP onde um IP é
anexo resultando em um datagrama IP, que por sua vez, é enviado ao
destino. No destino os vários cabeçalhos são usados para passar o pacote
para cima na pilha para a sua respectiva aplicação. Assim, o cabeçalho RTP
inclui a informação necessária para a aplicação de destino reconstruir a
amostra de voz original.
O cabeçalho RTP é mostrado na figura 49:
0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3

0 1

2 3 4 5 6 7 8

9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

V=2 P X

CC

M

PT

Sequence number
Time stamp

Synchronization Source (SSRC) Identifier
Contributing Source (CSRC) Identifiers (0 to 15 entries)

Figura 45 Formato do cabeçalho do protocolo RTP. [RFC 1889]
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Definição dos campos do Cabeçalho RTP.
Sequence number: Este campo possui 16 bits e é um número
randômico para iniciar a sessão. Este número é então
incrementado em um a cada novo pacote RTP que é enviado.
Este cabeçalho permite que o destino identifique pacotes
perdidos e/ou pacotes que chegaram na ordem errada.
Timestamp: Este campo possui 32 bits e indica o instante em
que a primeira amostra de payload foi gerada. A amostra
precisa ser derivada de um clock, assim as aplicações remotas
podem sincronizar os pacotes de forma a minimizar o jitter. A
freqüência do clock é dependente do formato do payload de
dados. Para payload estático a freqüência é definida no perfil
do RTP.
A freqüência típica para codificadores de voz é 8000Hz. O timestamp
está associado com o número de amostragem que ocorrem de um pacote
para o outro. Por exemplo, se um pacote contém 10 amostragens de voz e
um timestamp de valor 1, então o próximo pacote pode ter um timestamp de
valor 11. Dado que a amostra ocorre a uma taxa de 8KHz (a cada 0,125ms),
então a diferença de 10 no timestamp indica uma diferença de tempo de
1,25ms. Se nenhum pacote é enviado durante o período de silêncio, então o
próximo pacote RTP precisa ter um timestamp que é significativamente
maior que o pacote RTP anterior. A diferença pode refletir no número de
amostragens contidas no primeiro pacote e a duração do silêncio. O valor
inicial do timestamp é um número randômico escolhido pela aplicação de
envio.
Synchronization Source (SSRC): Este campo possui 32 bits
indicando a sincronização da origem, que é a entidade
responsável pela configuração do número de seqüência e valor
de timestamp e é normalmente quem envia os pacotes RTP. O
identificador é escolhido randomicamente pelo remetente para
não ser dependente no endereço de rede. Este campo de
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cabeçalho tem significado global e sem igual dentro de uma
sessão de RTP. No caso onde o fluxo de RTP está vindo de
um mixer então o SSRC que identifica o mixer não é a fonte
original da mídia;
Contributing Source (CSRC): Este campo possui 32 bits
contendo um valor de SSRC para colaborar na sessão. O
campo é usado quando o fluxo de RTP vier de um misturador e
é usado para identificar as fontes originais de mídia atrás do
misturador. Podem existir de zero a 15 entradas de CSRC em
um único cabeçalho RTP.

O cabeçalho RTP é destinado para acomodar as exigências mais
comuns, se não todas as seqüências de mídia, entretanto certos formatos de
payloads podem requerer informações adicionais. Estas informações podem
estar dentro do payload como especificando no perfil do payload que os
primeiros “n” octetos têm algum significado especifico. Alternativamente,
pode-se adicionar uma extensão ao cabeçalho RTP. A existência de uma
extensão do cabeçalho é indicada definindo o bit X no cabeçalho RTP para
1. Então a extensão do cabeçalho pode existir entre o campo CSRC e o
dado de payload atual. Note que, o RTP somente autoriza que a extensão
de cabeçalho pode conter um indicador de tamanho em uma localização
especifica. RTP não especifica que tipo de dados deve ser incluso no
cabeçalho ou qual o tamanho que ele pode ter. Prove que uma indicação de
tamanho existe, isto é possível para os limites entre o cabeçalho de
extensão e payload para ser claramente identificado.
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Figura 46 Extensão do cabeçalho do protocolo RTP. [RFC 1889]
Definição dos campos da extensão do cabeçalho RTP
I. Version (V): Este campo define a versão corrente do RTP;
II. Padding (P): Este campo tem um bit e indica se os
pacotes contêm um ou mais octetos no final do payload.
Quando setado, os pacotes contêm um ou mais octetos
adicionais no final, que não são parte do payload. O
payload necessita alinhar com um limite de 32 bits e é
possível que no final contenha um bloco para alinhar com
o limite. Se o bloco existe, então o bit “P” precisa ser
setado e o último octeto do payload conterá um contador
dos blocos de octetos que foram incluídos;
III. Extension (X): Este campo tem um bit e indica se o
cabeçalho possui ou não extensões. Quando setado é
seguido por exatamente uma extensão de cabeçalho, com
um formato definido. Se este bit estiver setado, então o
cabeçalho tem exatamente uma extensão de cabeçalho e
com o formato acima;
IV. CSRC count (CC): Este campo possui 4 bits indicando o
número de contributing source identifiers incluído no
cabeçalho e assumem valor de 0 a 15. Este campo será
comentado posteriormente;
V. Marker (M): Este campo possui 1 bit, na RFC 1890
descreve que este campo é usado para avisar uma
aplicação (que suporta silence suppression) que o período
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de silencio terminou. Portanto, este bit é setado no
primeiro pacote após um período de silencio;
VI. Payload Type (PT): Este campo possui 7 bits e indica o
formato do payload RTP.
Existem diferentes tipos de padrões de codificação de voz e vídeo. O
RTP inclui um mecanismo para reconhecimento do padrão de codificação
que esta sendo usado, assim os dados do campo payload podem ser
corretamente interpretados. O RTP realiza esta tarefa incluindo um
identificador de tipo no cabeçalho do payload do RTP. Na RFC 1890 (“RTP
Profile for áudio and vídeo conferences with Minimal control”) há uma
descrição de cada valor do campo payload type. Este valor pode ser
modificado durante uma sessão.
Desde a publicação da RFC 1890, novos esquemas de codificação
ficaram disponíveis. Por exemplo, enquanto a RFC 1890 descreve o
esquema de codificação GSM Full Rate, não há nenhuma menção ao
sistema GSM Enhanced Full Rate. Entretanto, um novo Draft vem sendo
preparado para prover uma atualização a esta RFC, incluindo novos
esquemas de atualização.
RTP Payload: O dado transportado por um pacote RTP, por
exemplo, uma amostra de áudio e vídeo;
RTP packet (pacote RTP): Um pacote de dados que consiste
de um cabeçalho RTP, uma lista de contributing sources (veja
mais adiante) e os dados de payload;
RTCP packet (pacote RTCP): Um pacote de controle que
consiste de um cabeçalho fixo, seguido por elementos
estruturados que variam dependendo do tipo de pacote RTCP;
Sessão RTP: Associação entre um conjunto de participantes
que se comunicam via RTP. Para cada participante da sessão
é definida por um par de endereços de transporte;
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Contrinuting Source (csrc): Uma das origens que contribuiu
para criar um fluxo de pacotes total produzido por um mixer
RTP. O Mix insere uma lista de identificadores SSRC da
origem que contribui para a geração de um pacote particular.
Esta lista é chamada de CSRC. Uma aplicação típica é a
conferência de áudio, onde um mix indica todos os locutores
que estão participando para produzir o pacote de áudio na
saída, o que permite ao receptor identificar quem esta falando
embora todos os pacotes de áudio tenham o mesmo
identificador de SSRC (o do mix).
Sequence number: Este campo possui 16 bits e é um número
randômico para iniciar a sessão. Este número é então
incrementado em um a cada novo pacote RTP que é enviado.
Este cabeçalho permite que o destino identifique pacotes
perdidos e/ou pacotes que chegaram na ordem errada.
Timestamp: Este campo possui 32 bits e indica o instante em
que a primeira amostra de payload foi gerada. A amostra
precisa ser derivada de um clock, assim as aplicações remotas
podem sincronizar os pacotes de forma a minimizar o jitter. A
freqüência do clock é dependente do formato do payload de
dados. Para payload estático a freqüência é definida no perfil
do RTP.
Synchronization Source (SSRC): Este campo possui 32 bits
indicando a sincronização da origem, que é a entidade
responsável pela configuração do número de seqüência e valor
de timestamp e é normalmente quem envia os pacotes RTP. O
identificador é escolhido randomicamente pelo remetente para
não ser dependente no endereço de rede. Este campo de
cabeçalho tem significado global e sem igual dentro de uma
sessão de RTP. No caso onde o fluxo de RTP está vindo de
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um mixer então o SSRC que identifica o mixer não é a fonte
original da mídia;
Contributing Source (CSRC): Este campo possui 32 bits
contendo um valor de SSRC para colaborar na sessão. O
campo é usado quando o fluxo de RTP vier de um misturador e
é usado para identificar as fontes originais de mídia atrás do
misturador. Podem existir de zero a 15 entradas de CSRC em
um único cabeçalho RTP.
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A.2 - SIP
A RFC 2543 define vários tipos de cabeçalho inclusos em uma
requisição ou resposta, e descreve os principais campos de um cabeçalho
SIP que nos permite entender como o protocolo funciona. [RFC 2543]
Invite
A primeira linha identifica o tipo de mensagem, o endereço do usuário
a ser chamado e a versão do SIP que a chamada suporta.
INVITE SIP: 4141@sipserver.ipt.br:6060, user=phone sip/2.0
Conteúdo do URI SIP:
i.

Um identificador SIP, que indica que esta é uma URI SIP e nao um
html, email ou ftp.

ii.

O endereço IP de destino da chamada que pode ser dividida em
identificador de usuário (4141), o simbolo @ que separa o
identificador de usuário do endereço do servidor que é composto
por um endereço e por uma porta.

iii.

O parametro user=phone, indica que o nome de usuário
corresponde a um número de telefone.

iv.

A versão do SIP.

Via: este campo prove um histórico do caminho percorrido pela
mensagem através da rede o que ajuda a prevenir a ocorrência de loop´s e
garante que a resposta siga o mesmo caminho. O campo Via é usado para
determinar o roteamento das respostas SIP. Se dois ou mais campos vias
são listados, sua seqüência é significativa, como as mensagens são
enviadas através de servidores de proxy, cada servidor adiciona um campo
Via indicando que as mensagens são enviadas através deste proxy.
Exemplo:
VIA: SIP/2.0/udp 192.168.22.36: 6060;

109

From: Qualquer requisição ou resposta precisa conter o campo From,
com a finalidade de prover a identidade do usuário que iniciou a
requisição. O campo From pode conter o parâmetro “tag”. O servidor
copia o campo from da requisição para a resposta. O campo TAG
pode ser necessário caso haja mais de um usuário compartilhando
um mesmo endereço SIP;
From: useragent <SIP:6710@192.168.22.36:6066, user=phone>;
Contact: Determina a URL de destino de uma requisição subseqüente
e normalmente é usado para evitar o uso do proxy, também é usado
em respostas pelo redirect e register server;
Invite/ACK: De que localização a requisição esta sendo originada.
Isso permite enviar requisições futuras como Bye diretamente para o
visitante ao invés de passar por uma serie de proxies. O campo Via
não é o suficiente uma vez que o endereço pode ser do ultimo proxy
do caminho;
To: Especifica o destino da requisição. Requisições e respostas
precisam ter este campo;
Call-ID: Identifica uma chamada ou múltiplos registros de um cliente.
Lembre-se que, uma única conferencia pode gerar varias chamadas
com diferentes Call-ID´s, por exemplo, se um indivíduo realiza varias
chamadas para o mesmo usuário na mesma conferência;
Call-ID: 96561418925909@192.168.22.36
Cseq: Os clientes precisam adicionar o Cseq (command sequence)
para todas as requisições. O Campo Cseq é uma requisição que
contem o método de requisição e um número de seqüência decimal
escolhido pelo cliente, único e com um valor único de Call-ID.
Requisições

consecutivas

com

o

mesmo

Call-ID

precisam

incrementar o número inteiro. Embora não seja critico para o caso de
requisições de REGISTER, o uso do Cseq é importante em outras
requisições onde diferentes requisições podem ser realizadas com o
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mesmo CALL-ID, neste caso o Cseq pode evitar ambigüidades. Uma
resposta a qualquer requisição precisa usar o mesmo valor de Cseq.
Cseq: 1 INVITE
•

Expires: Este campo estabelece a data e tempo após a qual o
conteúdo da mensagem expira.. este campo é definido somente para
os métodos invite e register. O valor deste campo pode ser um data
ou um número inteiro de segundos em decimal. Se na requisição
expirar antes da procura ter sido completada o proxy retorna um 408 (
fim de tempo de requisição);

•

Subject: Tem por objetivo prover um resumo, ou para indicar a
natureza da chamada permitindo a filtragem sem ter que analisar a
descrição da sessão. Este campo é opcional e na pratica esta teoria
não é muito utilizada;

•

Content-Length: Este campo indica o tamanho do corpo da
mensagem, em número decimal de octetos, enviado para o destino;

•

Ex. content-Length:3495

•

Aplicações podem usar este campo para indicar o tamanho do corpo
da mensagem a ser transferido sem importar o tipo da mídia a ser
transferido. Se não houver corpo da mensagem o campo deve ter
valor igual a zero.

•

Timestamp: Define quando o cliente envia a mensagem para o
servidor. O valor do timestamp só tem significado ao cliente e pode
usar qualquer escala de tempo. O servidor precisa colocar o mesmo
valor na resposta. O timestamp é usado pelo cliente para computar
tempo de ida e volta assim o servidor para poder calcular o valor para
retransmissão;

•

Content-Type: Indica o tipo do corpo da mensagem;

•

Date: este campo reflete o tempo em que a requisição ou resposta é
enviada pela primeira vez. Assim retransmissões devem ter o mesmo
valor que o dado original;
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•

Record-route: Este campo é adicionado por qualquer proxies
existente no caminho entre uma origem e destino de uma mensagem
de requisição para o mesmo call-ID indicando que deseja ser incluído
nas futuras mensagens de sinalização, ele é usado pelo agente para
rotear futuras requisições. Alguns proxies, como aqueles controlados
por sistema de firewall necessitam acompanhar o estado da chamada
e assim receber qualquer pacote de BYE e ACK para a chamada;

•

Route: Determina a rota seguida por uma requisição. Cada proxy
remove a primeira entrada e então encaminha a essa requisição para
o host listado nesta entrada, usando este campo como a URL da
requisição.
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ANEXO B - Configurações
B.1 - Sistema Vocal
Configurando o sistema
1-Instalação completa do Linux nos clientes e no servidor.
2- Pré Instalação
2.1-

Configuração do serviço de DNS

2.2-

verificar a configuração de rede - ifconfig -a eth0.

2.3-

Verificando o DNS - vi /etc/resolv.conf

2.4-

Testando o serviço de DNS - ping www.terra.com.br

2.5-

verificando o seu arquivo /etc/hosts

3- Instalação do sistema VoIP
3.1- Adquirindo o software Vocal (neste trabalho usar o arquivo no
formato RPM) em http://www.vovida.org versão 1.4.0 ou
superior
3.2- Usar o comando “rpm –i vocal-1.4.0.rpm”
4- Configurando o sistema
4.1-

Entrar no diretório:

#cd /usr/local/vocal/bin/allinoneconfigure
E executar o comando:
#./allinoneconfigure <Enter>
O sistema ira realizar uma serie de perguntas a fim de criar o arquivo
de configuração, siga as instruções, conforme texto abaixo (texto
gerado pela execução do arquivo “allinoneconfigure”, contendo
instruções da seqüência de configuração do sistema Vocal).
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[root@feijoada allinoneconfigure]# ./allinoneconfigure
WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING
WARNING WARNING WARNING

The following will destroy any VOCAL configuration that you
currently have on your system. If you would like to exit, press
Control-C now.

WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING
WARNING WARNING WARNING

Please press Enter to continue, or q to quit []:
I am using files from /usr/local/vocal/bin/allinoneconfigure. Is this OK?
[y]:
Welcome to the VOCAL all-in-one configuration system. This
program is
intended to configure a small example system which has all of the
servers running on one box, known as an "all-in-one" system.
This all-in-one system is NOT intended as a production system, but as
a simple example to get users started using VOCAL.
This configuration WILL destroy any currently configured system on
this machine. If this is not acceptable, please quit by pressing
Control-C now.
Host IP Address [10.1.0.1]:
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Remote Contact hostname or address (this should NOT be loopback or
127.0.0.1) [10.1.0.1]:
Multicast Heartbeat IP Address [224.0.0.100]:10.1.0.1
Multicast Heartbeat Port (0 to deactivate heartbeat) [0]:
Log Level [LOG_ERR]:
User to run as [nobody]:
[/usr/local/vocal/html]:
CGI-BIN directory to install web-based provisioning cgi files into
[/usr/local/vocal/cgi-bin]:
Provisioning your VOCAL system requires the ability to view the
contents of /usr/local/vocal/html from the web. There are two ways to
do this -- review both options before answering the next prompt.
Option 1:
Step 1: Answer y to the next prompt. This will let this script
attempt to add the following to your Apache httpd.conf
file:
Alias /vocal "/usr/local/vocal/html"
<Directory "/usr/local/vocal/html">
AllowOverride None
Options ExecCGI
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
Adding this script creates an alias from the following URL:
http://feijoada/vocal/
which points to /usr/local/vocal/html .
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Step 2: After this script has completed running, restart your copy
of Apache (httpd) for the change to take effect.
Option 2: Answer n to the next prompt. Then, manually copy the
directory /usr/local/vocal/html to HTML directory for your web server.
You should not need to restart your copy of Apache
after the script has completed running.
----------Add - CGI-BIN - alias
----------Would you like this script to attempt Option 1, Step 1 (y),
or would you like to perform Option 2 manually (n)? (If y,
you must restart Apache after this script has completed
running.) [y]:
The apache web server runs CGI scripts as this user [apache]:
Would you like me to automatically generate a password
(enter y to generate a password, or n to choose your own) [n]:
Enter Password:
Retype Password:
******************************
Configuration:
Host IP Address:

10.1.0.1

Remote Contact Address:

10.1.0.1

Multicast Heartbeat IP Address:
Multicast Heartbeat Port:

224.0.0.100

0
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Log Level:

LOG_ERR

User to run as:

nobody

HTML directory:

/usr/local/vocal/html

CGI directory:

/usr/local/vocal/cgi-bin

Apache will run as:

apache

Add alias to:

/etc/httpd/conf/httpd.conf

Add CGI to:

/etc/httpd/conf/httpd.conf

******************************
Continue []:
************************************
Beginning the VOCAL configuration process. This may take a few
seconds.
Done.
******************************
IMPORTANT INFORMATION
******************************
Your VOCAL system is just about ready to run. Please be aware of
the following information:
* To configure your system, go to
http://feijoada/vocal/
And select one of the links there. Here is your information to
log into the Web Based Provisioning system:
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User Name: vocal
Password: <entered by user>
* If you lose this information, you can reset the password using
allinoneconfigure -r
[root@feijoada allinoneconfigure]#
Este procedimento ira gerar o arquivo allinoneconfigure.
Restart o httpd.conf usando-se o comando abaixo
/etc/rc.d/init.d/httpd restart
Executando Vocal
cd /usr/local/vocal/bin
./vocalctl start
Testando a Instalação
cd /usr/local/vocal/bin/allinoneconfigure
[root@feijoada allinoneconfigure]# ./verifyinstall
Verifying installation... please wait
Basic call succeeded. Installation appears to be OK.
Em seguida realizar o registro de um usuário.
cd /usr/local/vocal/bin
./ua -f ua1000.cfg
a seguinte mensagem aparece:
Ready
02/11/11 14:46:51 Registration OK
ready
Esta mensagem significa que o usuário se registrou com sucesso.

118

Registrar o segundo usuário em uma outra janela.
cd /usr/local/vocal/bin
./ua -f ua1001.cfg
a seguinte mensagem aparece:
Ready
02/11/11 14:46:51 Registration OK
ready
Realizar a primeira chamada
Na janela de registro do usuário ua1000, digitar “a1001”
a seguinte mensagem ira aparecer:
a
Dialing %%%

Start dial tone %%%

11%%% stop dial tones %%%
00%%% stop dial tones %%%
00%%% stop dial tones %%%
11
%%% stop dial tones %%%
%%% stop dial tones %%%
02/11/11 14:46:51Calling sip:1001@<host name>:5060;user=phone
%%% Start local ringback %%%
Na janela de registro do usuário ua1001.
A seguinte mensagem aparece
02/11/11 14:46:51Call From: UserAgent-1 sip:1000@<host
name>:5000;user=phone
%%% Start ringing %%%
digitar “a” para responder a chamada
a seguinte mensagem aparece:
a%%% Stop ringing %%%
%%% Establishing audio %%%
%%% Listening on port:10168
%%% Sending to host:<endereço IP do Host>
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%%% Sending to port: 10027
O ua1000 mostra a seguinte mensagem:
%%% Stop local ringback %%%
%%% Establishing audio %%%
%%% Listening on port :10027
%%% sending to host: <endereço IP do Host>
%%% Sending to port: 10169
Hanging UP
no ua1000 digite z.
a seguinte mensagem aparece:
z
02/11/11 14:46:51Bye To:1001<sip:1001@<host
name>:5060;user=phone>;tag=326fa403
Ready
%%% Stoping audio %%%
Ao mesmo tempo a seguinte mensagem aparece no ua1001:
02/11/11 14:46:51 Call end From:UserAgent-1<sip:1000@<host
name>:5000;user=phone>
%%% Stoping audio %%%
Acessando o Provisioning
Instale o programa j2re-1_3_1_03-linux-i386.rpm.bin
chmod a+x j2re...
./j2re-1_4_1..., aceite a licença
rpm -iv j2re-1_4_1....
export o plugin para o caminho correto.
Export NPX_PLUGIN_PATH=/usr/java/jre1.3.01/plugin/i386/ns4
Se o browser a ser usado é o Netscape ou Konqueror digitar:
cd /usr/lib/netscape/plugins
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ln -s /usr/java/jre1.3.01/plugin/i386/ns4/javaplugin.so
O Konqueror usa os mesmos plugins do netscape.
Habilitar java no Browser:
No Konqueror clicar em configurações/configurar konqueror/navegador
konqueror/java
Selecionar “habilitar java global”
no caminho digitar
/usr/java/jre1.3.1_03/bin
no konqueror digitar http://localhost/vocal
a senha é a escolhida durante a configuração do allinoneconfigure o login é
vocal.
B.2 - Configurando Sistema de Voice Mail
O sistema já vem pré-configurado, assim deve-se apenas configurar, o
diretório de cada usuário do sistema de voice Mail. Este diretório é diferente
do diretório home de cada usuário do sistema Linux. Este diretório é o
/usr/local/vocal/bin/voicemail/vmhome

Dentro

deste

diretório

cria-se

diretórios com o nome de cada usuário, dentro de cada diretório de usuário
insere-se um arquivo de configuração chamado config. Assim o usuário
1000, recebe o seguinte diretório.
/usr/loca]l/vocal/bin/voicemail/vmhome/1000/config
O arquivo config é extremamente simples e possui apenas 3 linhas conforme
se segue:
Name

string

<User Name>

SendTo

string

<email@user.domain>

Greeting

string

<filename.wav>

Name corresponde ao nome do usuário de Voice Mail exemplo: 1000.
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SendTo corresponde ao email do usuário para onde as mensagens
devem ser enviadas.
Greeting corresponde a mensagem de voz que o usuário que chamar ira
receber quando a ligação for direcionada para o sistema de Voice Mail.
Para criar o arquivo de saudação usar o comando abaixo:
Rec –c 1 –b –U –r 8000 greeting.wav
Algumas placas de som não suportam este formato de voz 8kHz, se o
arquivo não for gravado neste formato, o sistema de Voice Mail vai emitir
ruído ao invés da saudação.
Por isso pode-se executar o comando em duas fases: gravar o arquivo
em 44100 kHz, 16bits mono:
Rec –c 1 –r 44100 –w temp.wav
E depois convertê-lo para 8kHz mµ-Law
Sox temp.wav –c 1 –b –U –r 8000 greeting.wav
Este arquivo deve ficar dentro do diretório do usuário.

B.4 - Configurando Voicemail para Usuário

1 – Entrar em um navegador da Internet com o endereço IP do proxy
do sistema Vocal, no teste implementado o endereço é http://10.1.0.1/vocal ,
entrar em “java provisioning”, em seguia entrar em “technician” entrar com o
nome do usuário e a senha, O nome de usuário e senha padrão são
respectivamente vovida, vovida.
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Selecionar “provisioning”, “system”, “global configuration”, selecionar o
item “Redirect Reason in SIP”.

2- Criar a regra abaixo nos itens Ipplan e digital plan.
index
0

key
^sip:7000

Contacts
Sip:7000:10.1.0.1:5110;user=phone

Verificar em “servers”, “servertypevoicemail”, “server group voice mail
group”, feature server 10.1.0.1;5110”
Type: voicemail
Group: voice mail group
Hostname: endereço IP do sistema Vocal (10.1.0.1)
Porta: porta padrão do sistema (5110)
UAVM Servers
Host: endereço IP do voicemail server
Fist port: 5170
Last port: 5174

3- Entrar em java provisioning, access level, selecionar Administrator,
entrar em cada um dos usuários e habilitar o sistema de forward all calls, se
desejar que todas as chamadas sejam direcionadas para o sistema de
voicemail. Para isso selecionar enable no item foward all calls. Defina uma
senha para cada um dos usuários. Vale lembrar que este item apenas dá a
permissão para o usuário utilizar o serviço, no próximo item o usuário irá
definir pelo uso ou não do sistema de Voice Mail.
4- Voltar ao menu principal e selecionar o item user configuration
entrar com o nome do seu usuário (1000, 1001...) e a senha definida no
item 3. Esta configuração deve ser feita por cada um dos usuários.
Selecionar forwardallcalls e inserir o endereço do sistema de voice mail.
No

caso

deste

experimento

7000@edu;user=phone.
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o

endereço

inserido

foi

B.5 - Gateway SIP x H.323 – SIPH323CSGW
O Gateway SIP x H.323 não está compilado em conjunto com o sistema
vocal nas versões 1.4.0 para frente, o software pode ser adquirido através
do software CVS (concurrent versions System).
CVS é um sistema de controle de versões, através do qual se pode
registrar todo o histórico de versões do seu desenvolvimento de software.
Maiores informações podem ser obtidas no endereço http://www.cyclic.com ,
http://www.loria.fr/~molli/cvs-index.html ou ainda,
http://www.vovida.org/fom-serve/cache/556.html.
Uma versão pré-compilada do Gateway SIPH323CSGW pode ser
também obtida no endereço http://www.deltapath.com/siph323csgw.tar
Para instalar a versão pré-compilada basta copiar o arquivo siph323csgw
para o diretório /usr/local/vocal/bin e executar
# tar –xf siph323csgw.tar
Para executar o programa usar o comando :
/usr/local/vocal/bin/siph323csgw \
-o /usr/local/vocal/log/siph323csgw
-l LOG_INFO \
-p 22400 \
-a 10.1.0.1:5060
onde:
-o é o diretório onde o sistema irá armazenar os registros de comandos do
sistema
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-l o tipo de registro, também pode-se selecionar os tipos LOG_ERR ou
LOG_WARN para registros mais detalhados.
-p a porta UDP que será utilizada pelo sistema.
-a é o endereço do SIP Proxy que irá se comunicar com o gateway SIPH323.

B.6 - Transferência de Chamada

1 – Entrar em um navegador da Internet com o endereço IP do proxy
do sistema Vocal, no teste implementado o endereço é http://10.1.0.1/vocal ,
entrar em java provisioning, em seguia entrar em technician entrar com o
nome do usuário e a senha. O nome de usuário e senha padrão são
respectivamente vovida, vovida.
Selecionar provisioning, system, global configuration, selecionar o
item redirect Reason in SIP.
3- Entrar em java provisioning, access level, selecionar Administrator,
entrar em cada um dos usuários e habilitar o sistema de forward all calls, se
desejar que todas as chamadas sejam transferidas. Para isso, selecionar
enable no item foward all calls.
4- Voltar ao menu principal e selecionar o item user configuration
entrar com o seu usuário (1000, 1001...) e a senha definida no item 3. Esta
configuração deve ser feita por cada um dos usuários. Selecionar
forwardallcalls e inserir o endereço do cliente que se deseja transferir a
chamada.
No caso deste experimento um dos endereços utilizados foi
1001@edu;user=phone.
B.7 - Configuração dos servidores para realizar chamadas entre
domínios usando-se apenas um servidor Redirect Server.

1. Acessar o servidor vocal (10.1.0.1), inserindo o endereço
http://10.1.0.1/vocal em um navegador, selecionar o item java
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provisioning, entrar com usuário (vovida) e senha (vovida), em
access leve” selecionar technician , servers, marshal servers,
servertype user agent, selecionar new.
Hostname: Endereço IP do outro servidor Vocal (10.0.0.2).
Port: 5060
Allow unknown callers: True
2. Acessar o servidor vocal (10.0.0.2), inserindo o endereço
http://10.0.0.2/vocal em um navegador, selecionar o item java
provisioning, entrar com usuário (vovida) e senha (vovida), em
access level selecionar technician , servers, marshal servers,
server type user agent, selecionar new.
Hostname: Endereço IP do outro servidor Vocal.
Port: 5060
Allow unknown callers: True
3. Nesta configuração há apenas um redirect servers, este será no
servidor 10.1.0.1. Selecionar servers, redirect server, apagar a
configuração antiga e criar uma nova com o endereço.
Hostname : Endereço IP do outro servidor Vocal (10.1.0.1).
Port : 5070
Sync port: 22002
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ANEXO C - Telefone IP (User Agents e Endpoints)
Este anexo trata da configuração dos endpoints e user agents utilizados
na elaboração do sistema.
C.1 - Windows Messenger ou Instant Messenger
Segue abaixo a configuração do Windows Messenger 4.7 para funcionar
em conjunto com o sistema Vocal.
Selecione

ferramentas/opções/contas,

em

seguida

serviço

de

comunicação, Avançado, Selecione protocolo UDP, OK. No campo nome do
servidor ou endereço IP inserir a sua “conta do serviço de voz sobre
IP@endereço IP ou nome do servidor” de voz sobre IP, selecione OK
(1000@10.1.0.1).
Para realizar uma chamada selecionar o item “ações” , “iniciar uma
conversa de voz”, selecione a aba “outros”, e inserir o endereço SIP de
destino (sip:1000@10.1.0.1).

C.2 - Ubiquity ou Helmsman User Agent
Este software depende do JRE 1.3 para poder ser instalado.
Para configurar este user agent selecionar Tools, setting. Em user
details, outbound proxy selecionar o endereço IP ou nome do proxy SIP, em
registrar inserir o endereço do seu Registrar Server, O seu endereço SIP
pode ser colocado no campo public address. Selecionar Automatically
Contact, em contact username inserir o seu usuário e a porta utilizada pelo
serviço SIP no campo “Port”.
Em um dos clientes Ubiquity utilizado a configuração ficou conforme
abaixo:
Outbound Proxy: 10.1.0.1
Registrar Server: 10.1.0.1
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Public Address : sip:1000@edu
Contact username : 1000
Port: 5061
C.3 - Instant Xpressa
Para configurar o instant xpressa: selecionar MORE tela principal do
programa, em seguida selecionar prefs, User Maintenance. Defina a senha
do usuário admin.
1. Em um navegador abra a pagina http://localhost/ entre com usuário
“admin”, e senha gerada anteriormente.
2. Selecione preferences, lines.
3. Adicione uma linha com um usuário. Sip URL = “sip:1002@vocal”, habilite
Forwarding e Register (not 'Provision',) e Save. Se voê não habilitar o item
Register o usuário não ira se registrar no proxy fazendo com que o usuário
não possa nem originar nem atender chamadas.
4. No instant xpressa, selecione MORE Prefs desça até Line Manager,
selecione Adjus. Através desta tela pode-se perceber se o usuário efetuou
ou não o registro no SIP proxy, caso não tenha efetuado existe a opção de
forçar o registro.
5. Para efetuar uma ligação basta selecionar New Call , e inserir o endereço
SIP do usuário a ser chamado (sip:1000@edu)
6. Para realizar uma transferência de chamada para outro usuário, selecione
MORE, Prefs, Call Handling, selecione forward all calls ?, no campo forward
to: inserir o nome de usuário que se deseja transferir a ligação, neste
experimento utilizei “sip:1002@edu”.
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C.4 - UA Vocal
O arquivo Padrão (ua.cfg) vem gravado no diretório /usr/local/vocal/sip/ua.
Os campos que necessitam ser modificados no arquivo padrão são :
1- No campo “General”
User_Name

string

1000 # Define o nome do usuário

registrado.

2- No Campo “Proxy Server”
Proxy_Server

string

10.1.0.1 # Endereço do SIP Proxy

3- “No Campo Registration”
Registration _on

bool

Registration _From String
Registration _To

True
10.1.0.1

String

10.1.0.1

4- Para Realizar uma chamada
./ua -s -f ua1001.cfg
a seguinte mensagem aparece:
Ready
02/11/11 14:46:51 Registration OK
ready
Digitar “a1001”
a seguinte mensagem ira aparecer:
a
Dialing %%%

Start dial tone %%%
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11%%% stop dial tones %%%
00%%% stop dial tones %%%
00%%% stop dial tones %%%
11
%%% stop dial tones %%%
%%% stop dial tones %%%
02/11/11 14:46:51Calling sip:1001@<host name>:5060;user=phone
%%% Start local ringback %%%
C.5 - Netmeeting
1- Selecionar “ferramentas”, “opções”, selecione “chamada avançada”, “use
um gatekeeper para fazer chamadas”, insira o endereço do Gatekeeper, no
caso deste experimento o endereço foi 10.1.0.1.
2- Selecionar, “efetuar o logon usando o seu numero de telefone”, neste
experimento foi usado o numero 1001”, OK, OK. O NetMeeting deve
registrar o usuário no gatekeeper, para verificar o estado visualize no canto
inferior direito, se houver uma ampulheta, o NetMeeting esta tentando se
registrar, se houver um símbolo de um computador aceso ele já se registrou
e esta pronto para realizar chamadas.
3- Para realizar chamadas basta selecionar o telefone no canto superior
direito, inserir o nome do usuário e selecionar “chamar”.
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ANEXO D - Sinalização

D.1 - Register
O Messenger utiliza tempo de validade de seu registro de 1200 segundos
enquanto os demais apresentam tempo de duração de registro de 3600
segundos.
SIP: Message Type = Request
SIP: Method = REGISTER
SIP: Request URI = sip:10.1.0.1
SIP: SIP Version = SIP/2.0
SIP: Via = SIP/2.0/UDP 10.1.0.5:16221 (Path Taken By Request Till Now)
SIP: From = <sip:1000@10.1.0.1>;tag=278b15fc-9b32-46c2-bdf37fa6e93d4dc7 (Request Initiator)
SIP: To = <sip:1000@10.1.0.1> (Recipient Of Request)
SIP: Call-ID = e09e28a0-9130-482e-b617-97f978a1fc37@10.1.0.5 (Unique
Identifier)
SIP: Cseq = 1 REGISTER (Command Sequence Number)
SIP: Contact = <sip:10.1.0.5:16221>;methods="INVITE, MESSAGE, INFO,
SUBSCRIBE, OPTIONS, BYE, CANCEL, NOTIFY, ACK" (Contact Details)
SIP: User-Agent = Windows RTC/1.0 (Client Information)
SIP: Expires = 1200 (Time After Which Message Content Expires)
SIP: e =ent: registration (Content-Encoding)
SIP: Allow =Events: presence (Supported Methods)
SIP: Content-Length = 0 (Message Body Length In Octets)
D.2 - Invite com SDP
------------ SIP Header -----------SIP: Message Type = Request
SIP: Method = INVITE
SIP: Request URI = sip:1002@edu
SIP: SIP Version = SIP/2.0
SIP: Call-ID = -609000201674016658@10.1.0.5 (Unique Identifier)
SIP: Content-Length = 113 (Message Body Length In Octets)
SIP: Content-Type = application/sdp (Media Type Of Message Body)
SIP: To = sip:1002@edu (Recipient Of Request)
SIP: From = sip:1000@edu;tag=1185011884 (Request Initiator)
SIP: Contact = sip:1000@10.1.0.5:5061 (Contact Details)
SIP: Cseq = 1 INVITE (Command Sequence Number)
SIP: Via = SIP/2.0/UDP
10.1.0.5:5061;branch=0A01000513C5000000F2AD448FBD-8*0 (Path Taken
By Request Till Now)
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------------ SDP Header -----------SDP: Version = 0
SDP: Origin Field :
SDP: User Name = SDP: Session Identifier = 1042289649809
SDP: Session Version = 1042289649839
SDP: Network Type = IN
SDP: Address Type = IP4
SDP: Address = 10.1.0.5
SDP: Session Name Field :
SDP: Session Name = SDP: Connection Field :
SDP: Network Type = IN
SDP: Address Type = IP4
SDP: Address = 10.1.0.5
SDP: Time Field :
SDP: Start Time = 0
SDP: Stop Time = 0
SDP: Media Field :
SDP: Media Type = audio
SDP: Port Number = 5006
SDP: Transport Protocol = RTP/AVP
SDP: Media Format = GSM (3 0 8)
D.3 - Response com SDP
------------ SIP Header -----------SIP: Message Type = Response
SIP: SIP Version = SIP/2.0
SIP: Status Code = Success - OK (200)
SIP: Reason Phrase = OK
SIP: Via = SIP/2.0/UDP
10.1.0.5:5061;branch=0A01000513C5000000F2AD448FBD-8*0 (Path Taken
By Request Till Now)
SIP: To = <sip:1002@edu>;tag=27104852 (Recipient Of Request)
SIP: From = <sip:1000@edu>;tag=1185011884 (Request Initiator)
SIP: Call-ID = -609000201674016658@10.1.0.5 (Unique Identifier)
SIP: Cseq = 1 INVITE (Command Sequence Number)
SIP: Record-Route =
<sip:1002@10.1.0.1:5060;maddr=10.1.0.1>,<sip:1002@10.1.0.1:5060;madd
r=10.1.0.1> (Request-URI Of Proxy Server)
SIP: Contact = sip:1002@10.1.0.3:5061 (Contact Details)
SIP: Content-Type = application/sdp (Media Type Of Message Body)
SIP: Content-Length = 113 (Message Body Length In Octets)
------------ SDP Header -----------SDP: Version = 0
SDP: Origin Field :
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SDP: User Name = SDP: Session Identifier = 1042290026320
SDP: Session Version = 1042290028680
SDP: Network Type = IN
SDP: Address Type = IP4
SDP: Address = melancia.edu
SDP: Session Name Field :
SDP: Session Name = SDP: Connection Field :
SDP: Network Type = IN
SDP: Address Type = IP4
SDP: Address = melancia.edu
SDP: Time Field :
SDP: Start Time = 0
SDP: Stop Time = 0
SDP: Media Field :
SDP: Media Type = audio
SDP: Port Number = 5006
SDP: Transport Protocol = RTP/AVP
SDP: Media Format = PCMA (8 3 0)
D.4 - Mensagem Invite da transferência de chamada no UA após
mensagem Moved.
------------ SIP Header -----------SIP: Message Type = Request
SIP: Method = INVITE
SIP: Request URI = sip:1001@edu
SIP: SIP Version = SIP/2.0
SIP: From = sip:1000@edu;tag=1c41 (Request Initiator)
SIP: To = sip:1002@edu (Recipient Of Request)
SIP: Call-ID = call-1042389603-6@10.1.0.5 (Unique Identifier)
SIP: Cseq = 2 INVITE (Command Sequence Number)
SIP: Contact = <sip:1000@10.1.0.5:5062> (Contact Details)
SIP: Content-Type = application/sdp (Media Type Of Message Body)
SIP: Content-Length = 189 (Message Body Length In Octets)
SIP: Accept-Language = en (Acceptable Languages)
SIP: Allow = INVITE, ACK, CANCEL, BYE, REFER, OPTIONS, NOTIFY,
REGISTER, SUBSCRIBE (Supported Methods)
SIP: Supported = sip-cc, sip-cc-01, timer, replaces (Extensions Supported)
SIP: User-Agent = Pingtel/2.1.4 (WinNT) (Client Information)
SIP: Date = Sun, 12 Jan 2003 16:40:04 GMT (Time When Req/Rsp Was
First Sent)
SIP: Via = SIP/2.0/UDP 10.1.0.5:5062 (Path Taken By Request Till Now)
------------ SIP Header -----------SIP: Message Type = Response
SIP: SIP Version = SIP/2.0
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SIP: Status Code = Informational - Trying (100)
SIP: Reason Phrase = Trying
SIP: Via = SIP/2.0/UDP 10.1.0.5:5062 (Path Taken By Request Till Now)
SIP: To = <sip:1002@edu> (Recipient Of Request)
SIP: From = <sip:1000@edu>;tag=1c41 (Request Initiator)
SIP: Call-ID = call-1042389603-6@10.1.0.5 (Unique Identifier)
SIP: Cseq = 2 INVITE (Command Sequence Number)
SIP: Content-Length = 0 (Message Body Length In Octets)
------------ SIP Header -----------SIP: Message Type = Request
SIP: Method = INVITE
SIP: Request URI = sip:1001@10.1.0.2:5063
SIP: SIP Version = SIP/2.0
SIP: Via = SIP/2.0/UDP
10.1.0.1:5060;branch=z9hG4bK4ae72977d7baf7f9952c8688ce6c7a5e.4
(Path Taken By Request Till Now)
SIP: Via = SIP/2.0/UDP
10.1.0.1:5060;branch=z9hG4bK7040557932add6b92722baf34f82f474.2
(Path Taken By Request Till Now)
SIP: Via = SIP/2.0/UDP 10.1.0.5:5062 (Path Taken By Request Till Now)
SIP: To = <sip:1002@edu> (Recipient Of Request)
SIP: From = <sip:1000@edu>;tag=1c41 (Request Initiator)
SIP: Date = Sun, 12 Jan 2003 16:40:04 GMT (Time When Req/Rsp Was
First Sent)
SIP: Call-ID = call-1042389603-6@10.1.0.5 (Unique Identifier)
SIP: Cseq = 2 INVITE (Command Sequence Number)
SIP: Max-Forwards = 69 (Limit On Number Of Proxies/Gateways)
SIP: Record-Route =
<sip:1001@10.1.0.1:5060;maddr=10.1.0.1>,<sip:1001@10.1.0.1:5060;madd
r=10.1.0.1> (Request-URI Of Proxy Server)
SIP: Contact = <sip:1000@10.1.0.5:5062> (Contact Details)
SIP: Accept-Language = en (Acceptable Languages)
SIP: Allow =
INVITE,ACK,CANCEL,BYE,REFER,OPTIONS,NOTIFY,REGISTER,SUBSC
RIBE (Supported Methods)
SIP: Supported = sip-cc,sip-cc-01,timer,replaces (Extensions Supported)
SIP: User-Agent = Pingtel/2.1.4 (WinNT) (Client Information)
SIP: Content-Type = application/sdp (Media Type Of Message Body)
SIP: Content-Length = 189 (Message Body Length In Octets)
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