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1. Introdução à Videoconferência
Os sistemas de videoconferência possibilitam a comunicação entre grupos de
pessoas independentemente de suas localizações geográficas, através de áudio e vídeo
simultaneamente. Esses sistemas permitem muitas vezes que se trabalhe de forma
cooperativa e se compartilhe informações e materiais de trabalho sem a necessidade de
locomoção geográfica.
Videoconferência não é uma idéia nova, nem original. Disponível desde os anos
sessenta, então na forma de sistemas de alto custo em salas de conferência especialmente
equipadas, seu objetivo era prover uma nova forma de comunicação entre pessoas
dispersas geograficamente e ocupadas o suficiente para não poderem realizar encontros
pessoais freqüentemente [MUS 95]. Assim, a videoconferência é adequada especialmente
para grupos de trabalho distribuídos geograficamente, que encontram dificuldades para
realizarem encontros pessoais, levando muitas vezes meses de planejamento para
organizarem e conciliarem datas, e consumindo tempo e gastos com as viagens dos
participantes.
O uso de telefonia também é uma alternativa na implementação de conferências
remotas. No entanto, o fato de se poder acrescentar vídeo sincronizado ao som nas
sessões de videoconferência, o que não é possível nas comunicações telefônicas,
representa um grande avanço nas possibilidades de expressividade envolvidas no diálogo,
uma vez que, sabidamente, a expressão corporal corresponde a 70-80% das impressões de
uma conversa [MUS 95].
A videoconferência, além das mídias de áudio e vídeo envolvidas, abre também
espaço à utilização de ferramentas de compartilhamento. Tais ferramentas oferecem aos
participantes a possibilidade de compartilhar imagens ou documentos, permitindo a
visualização e alteração desses aos integrantes da sessão em tempo real. Alguns sistemas
de videoconferência oferecem também compartilhamento de aplicações, onde todos os
participantes possuem acesso a uma aplicação sendo executada em um dos
microcomputadores participantes; e compartilhamento de informações, viabilizando a
transferência de arquivos entre os diversos participantes.
Assim, em uma reunião de videoconferência, poderiam existir diversas janelas
empregadas para o propósito de se visualizar a pessoa que no momento está com a
palavra, ter acesso ao documento ou imagem compartilhado, controlar a transferência de
arquivos e, por fim, gerenciar a conferência. Ao se observar na tela os documentos
compartilhados e simultaneamente ouvir um participante da sessão salientar pontos,
outros participantes podem, por exemplo, fazer sugestões. Ao comentário de um dos
participantes, é possível avaliar suas expressões faciais e julgar as opiniões sobre uma
questão. Se solicitado um gráfico ou imagem em especial, esse é transferido para as
pessoas que o desejarem.
Além de reuniões de grupos de trabalho, os sistemas de videoconferência são
úteis também em várias outras situações:
- Para empresas que precisam se comunicar com clientes remotos;
- Para empresas que precisam treinar remotamente um funcionário com
qualificações específicas para um determinado projeto podendo;
- Para ensino a distância, ao se ministrar aulas e palestras para escolas em locais
remotos;

-

Para acesso a profissionais da área médica e de áreas especialistas em geral,
onde é necessária rapidez nas decisões;
Para pesquisas científicas, viabilizando uma maior e mais rápida divulgação
dos resultados obtidos.

Neste capítulo serão apresentados os conceitos introdutórios relacionados à
videoconferência. Inicialmente são apresentados os princípios básicos, e logo a seguir
serão verificados os serviços complementares. Ao final, os aspectos de redes de
computadores relacionados à videoconferência serão analisados.
1.1. Princípios básicos
Uma videoconferência consiste em uma discussão em grupo ou pessoa-a-pessoa
na qual os participantes estão em locais diferentes, mas podem ver e ouvir uns aos outros
como se estivessem reunidos em um único local [WHA 98]. Esses sistemas permitem que
se trabalhe de forma cooperativa, compartilhando informações e materiais de trabalho
sem a necessidade de locomoção geográfica.
A maioria das videoconferências atuais envolve o uso de uma sala em cada
localidade geográfica, dotada de uma câmera de vídeo especial e facilidades para
apresentação de documentos (Figura 1.1). Nestas salas são utilizadas câmeras de
videoconferência que possuem grande campo de visão e foco automático, facilidades de
zoom e controle remoto, e microfones de mesa com cancelamento de eco. Um monitor de
televisão ligado a câmera de videoconferência transmite a imagem do local remoto para
os participantes. Além disso, são utilizadas câmeras especiais para apresentação de
documentos, que possuem uma ótima qualidade de imagem e recursos de zoom in e zoom
out para transmitir com grande detalhamento o que está sendo apresentado.
Adicionalmente, pode ser usado também um quadro branco eletrônico, que transmite o
que está sendo escrito/desenhado pelo apresentador aos outros participantes da
videoconferência.

Figura 1.1 – Elementos básicos de uma videoconferência

Com os avanços da tecnologia, proporcionando processadores mais rápidos e
melhores esquemas de compressão de dados, um novo tipo de videoconferência, a
conferência desktop, tornou-se viável. Ao contrário das videoconferências em salas
especiais, exigindo equipamentos especiais e caros, a videoconferência em desktop pode
ser realizada através da inclusão de software e hardware em computadores padrão. Estes
sistemas podem ser baseados em hardware (placas instaladas no PC), software ou
componentes USB. Tipicamente, uma pequena janela com o vídeo remoto e local aparece
aparecem na tela do monitor. O áudio é enviado e recebido via microfones, fones de
ouvido, ou combinações de microfone e autofalantes (Figura 1.2).

Figura 1.2 – Videoconferência em desktop
Existem diversos sistemas disponíveis para implementação de videoconferências
baseadas em salas especiais e desktop. Felizmente, com os esforços de padronização, os
sistemas atualmente apresentam um alto grau de interoperação. Independentemente de
serem usados em salas ou desktops, uma classificação importante em relação às
comunicação nos sistemas separa tais sistemas de acordo com a forma de comunicação
utilizada entre eles [MUS 95]:
 Comunicação ponto-a-ponto, quando apenas duas pessoas se comunicam;
 Comunicação multiponto, quando há interação recíproca entre muitos
participantes;
 Comunicação por difusão (broadcast), quando há apresentações para um
grupo de pessoas, onde, na maior parte do tempo, apenas uma pessoa está
transmitindo e as demais recebendo.
As comunicações ponto-a-ponto (Figura 1.3) utilizam sistemas de conferência
mais econômicos, freqüentemente sendo executados sobre linhas telefônicas comuns
tecnologias de acesso comuns como CableModem e ADSL. São sistemas que podem ser
utilizados, por exemplo, por pessoas que trabalham fora de seus escritórios, desejando
com eles manter contato, ou ainda com clientes remotos. Sob certos aspectos, as
comunicações ponto-a-ponto são similares a ligações telefônicas entre duas pessoas, só
que acrescidas das facilidades extras da videoconferência.

Figura 1.3 – Comunicação ponto-a-ponto
As comunicações multiponto (Figura 1.4), por sua vez, não operam
adequadamente sobre linhas telefônicas normais porque necessitam uma capacidade de
transmissão de dados superior à fornecida em tal ambiente. Entretanto, estão disponíveis
para redes locais, Internet e acesso via CableModem e ADSL. Estes sistemas são
indicados para reuniões entre grupos de trabalho de organizações, discussões de pesquisa,
e outros tipos de conferência que exigem a participação de várias partes ao mesmo
tempo.

Figura 1.4 – Comunicação multiponto
Por fim, as comunicações por difusão (Figura 1.5) são executadas principalmente
sobre a Internet. Nestes sistemas, uma estação transmite os dados a um grande grupo de
pessoas em diferentes localizações que podem receber a transmissão simultaneamente. A
transmissão por difusão é um método utilizado para transmissões de seminários,
apresentações comerciais, aulas de ensino a distância, publicações e discussões de
pesquisas e experimentos, por exemplo. Tipicamente, as transmissões possuem um nodo
que é o principal transmissor, transmitindo, por exemplo, um seminário, e os outros
nodos participam em menor escala na transmissão, fazendo, por exemplo, perguntas em
uma palestra.

Figura 1.5 – Comunicação por difusão
1.2. Serviços complementares para suporte à colaboração
A colaboração/cooperação envolve sinergia e assume que, de alguma maneira, o
todo é maior que a soma das partes individuais. Percebe-se que o trabalho em grupo
detém valiosas atenções relativas ao desenvolvimento de aplicações complexas que visem
facilitar o trabalho cooperativo suportado por computador. Tais aplicações revelam-se
fundamentais também para o entendimento e a aplicação de metodologias relativas ao
ensino descentralizado. As empresas, buscam nas estratégias de colaboração, um subsídio
para o aumento da qualidade das informações que disponibilizam. É através destas
ferramentas que torna-se possível a criação de bases de dados que permitam a observação
de detalhes importantes à competitividade de uma organização. Também se procura por
uma redução nos custos associados a produção e ao gerenciamento, visto que, reuniões
virtuais, podem significar uma economia substancial de tempo e recursos financeiros.
Neste sentido, diversos serviços de suporte a colaboração tem sido agregados aos
serviços de videoconferência com vistas a criar mais e melhores condições para o
trabalho cooperativo entre equipes remotamente situadas.
Cooperação envolve vários processos:
- Comunicação: ocorre durante todo o processo podendo influenciá-lo ou não.
- Negociação: envolve argumentar e decidir.
A negociação é uma forma de conversa onde se tem uma opinião sobre
determinado assunto e se deseja que ele seja aceito pelas demais pessoas. Uma
negociação pode durar horas ou ate mesmo semanas. Entre os mecanismos de negociação
pode-se citar acordo (entrar em acordo) e votação.
- Coordenação: é o processo de colocar ordem nas transações feitas em
espaços e tempos virtuais.
- Co-realização: é fazer junto, em conjunto. É co-projetar, co-realizar, coavaliar, co-desenvolver (co significando conjunto).
- Compartilhamento: é o conceito de dividir e distribuir com os outros. É
compartilhar conhecimentos, informações, idéias, leituras, etc. Pode ser feita
em tempos iguais ou diferentes.
Para permitir que a cooperação/colaboração seja viável junto à videoconferência,
serviços extras devem ser fornecidos. Entre estes, os principais são:
- Salas de bate-papo (chat) são utilizadas para troca de informações via texto,
onde um participante, por exemplo, pode fazer solicitações de um conteúdo a
um instrutor, que por sua vez responde através de vídeo (Figura 1.6);

Figura 1.6 – Sala de chat
-

Quadro branco implementa uma área compartilhada onde os participantes
podem livremente desenhar figuras, colar imagens e trocar dados escrevendo
no quadro compartilhado (Figura 1.7);

Figura 1.7 – Quadro branco
-

Compartilhamento de documentos permite que os participantes possam, ao
mesmo tempo, redigir documentos variados como planilhas de cálculo, texto
convencional, apresentação em transparências, etc. (Figura 1.8).

Figura 1.8 – Compartilhamento de documento
-

Compartilhamento de aplicações em geral permite que os usuários possam
verificar as condições de operação de aplicações remotas de outros usuários
(Figura 1.9).

Figura 1.9 – Compartilhamento de aplicações
1.3. Infra-estrutura de redes
Para que os sistemas de videoconferência e colaboração possam operar
adequadamente, a infra-estrutura de rede utilizada deve fornecer serviços de
conectividade e transmissão de dados com qualidade suficientes. Muitas vezes, os

problemas percebidos nos sistemas de videoconferência são fruto do mau funcionamento
da infra-estrutura de rede utilizada.
Atualmente, o padrão dominante em redes de computadores é a arquitetura
TCP/IP. Redes TCP/IP são formadas por diversos elementos diferentes, como elementos
de interconexão (e.g. hubs, pontes, switches, roteadores), elementos para fornecer
proteção e acesso restrito a segmentos críticos (firewalls), elementos complementares
(e.g. servidores de DNS) e pontos finais de comunicação (e.g. servidores de aplicação e
hosts de usuários).
Como os sistemas de videoconferência rodam sobre a infra-estrutura de redes,
qualquer problema operacional existe nos diversos elementos da infra-estrutura acabam
influenciando diretamente o desempenho das sessões de videoconferência. Logo, apesar
de as estruturas específicas para videoconferência serem complexas por si só, prestar
atenção somente em tais estruturas não é suficiente para garantir o sucesso das
comunicações: a infra-estrutura de redes também precisa do mesmo nível de atenção.
Logo, os operadores de videoconferência não devem apenas lidar com a videoconferência
em si, mas também possuírem noções de redes de computadores que lhes permitam
resolver problemas decorrentes da infra-estrutura existente. No decorrer dos próximos
capítulos, serão verificados os principais problema relacionadas a infra-estrutura básica
de redes em relação aos sistemas de videoconferência.

2. Evolução da Videoconferência e os Padrões
Neste capítulo serão apresentadas as principais tecnologias envolvidas com a
videoconferência e sua evolução histórica. Tais tecnologias estão relacionadas tanto com
as aplicações de videoconferência quanto com a infra-estrutura de redes utilizada (na
maioria dos casos, redes IP como a Internet).
2.1. CU-SeeMe
O CU-SeeMe é um software de videoconferência desenvolvido na Universidade
de Cornell. Esta ferramenta permite a comunicação em tempo real através da transmissão
e recepção de vídeo, áudio ou texto, através da Internet ou qualquer rede baseada em
TCP/IP. Cada participante pode escolher entre ser um receptor, um transmissor ou
ambos. Posteriormente, o CU-SeeMe passou a pertencer à empresa CU-SeeMe Networks
que desenvolve e comercializa softwares multiplataforma para comunicação remota em
redes de curta e longa distância sobre IP. Esta comunicação se efetiva através do tráfego
multimídia, viabilizando sessões de videoconferência multiponto do modelo n-n, ou seja,
diversos participantes interagindo mutuamente. A principal solução da empresa
atualmente implementa uma estrutura cliente-servidor, onde os usuários estabelecem
sessões de videoconferência, sendo que a ferramenta de videoconferência CU-SeeMe é
um dos mais populares aplicativos da empresa.
Para receber sinais de vídeo no CU-SeeMe basta apenas um computador pessoal
com um monitor capaz de apresentar imagens em 16 escalas de cinza e uma conexão com
a Internet. Para receber e enviar áudio, é necessário uma placa de som, onde estarão
conectados os alto-falantes e o microfone. Se for necessário que a transmissão e
recepção de áudio seja realizada nos dois sentidos simultaneamente, a placa de som deve
funcionar no modo a transmissão full-duplex. Geralmente, o software de instalação que
vem com as placas de som traz drivers para full-duplex . Para enviar sinais de vídeo
através do CU-SeeMe, além das ferramentas necessárias para apenas receber imagens no
CU-SeeMe, também é necessária uma câmara de vídeo e uma placa de captura de vídeo.
A taxa de bits por segundo geradas pelo vídeo pode ser determinada em uma
janela de opções, informando o valor mínimo e máximo permitido, enquanto que a taxa
de áudio é praticamente fixa, ou seja, o usuário tem apenas duas opções a escolher: 32
Kbps (IDVI) ou 16 Kbps (Delta Modulation).

Figura 2.1 – Configurações CU-SeeMe
Apesar de o CU-SeeMe promover uma conexão ponto-a-ponto, conexões
multiponto podem ser obtidas através do uso de um software chamado refletor. A
habilidade de ter conferência em grupo é realizada por ter participantes executando o
software cliente CU-SeeMe conectados ao refletor. O refletor CU-SeeMe recebe uma
seqüência de dados de uma origem de vídeo/áudio CU-SeeMe remota, e realiza múltiplas
cópias desta seqüência de dados de vídeo para enviá-las aos receptores remotos CUSeeMe. Este sistema funciona bem enquanto poucos usuários estão enviando sinais de
vídeo e também poucos estão recebendo, pois a cada novo usuário que se conecta ao
refletor será gerado mais um fluxo de dados de/para este novo usuário, e portanto uma
grande quantidade de banda passante será consumida.
Os refletores rodavam até pouco tempo atrás somente em máquinas Unix (SUN,
HP, IBM, Linux e DEC), mas com a evolução rápida dos PCs já existem versões de
Refletor CU-SeeMe para Windows NT/2000/XP e até Windows95/98/ME. Proporciona a
habilidade de transmitir e receber áudio e vídeo em computadores pessoais, conectados
via um protocolo TCP/IP. Uma vez conectado, é possível receber e enviar vídeo e áudio,
utilizar o chat para conversar e ainda compartilhar documentos e gráficos em um quadro
de comunicações (whiteboard) eletrônico e interativo. É compatível com outros softwares
de videoconferência, com por exemplo o Microsoft NetMeeting, pois foi desenvolvido
segundo as especificações da norma H.323 da ITU-T, podendo operar sobre enlaces de
28,8 kbps a enlaces de alta velocidade instalados em redes locais ou metropolitanas.
O software cliente permite tanto a conexão ponto-a-ponto com outro cliente CUSeeMe quando a conexão com diversas estações de videoconferência interconectadas via
um refletor.
As versões mais recentes do software passaram a oferecer também a possibilidade
de operar segundo os protocolos da série H.323 do ITU. Para a adequada utilização deste
e de outros sistemas similares, algumas recomendações foram elaboradas com vistas a
minimizar problemas em uma videoconferência de usuários CU-SeeMe . Um possível
"gargalo" pode surgir no refletor, caso muitas pessoas estejam conectadas a este.

Portanto, a fim de contribuir para a realização de uma videoconferência de melhor
qualidade algumas regras de "etiqueta" devem ser observadas:
- Não permanecer conectado ao refletor por longos períodos de tempo (horas), a
menos que tenha sido convidado;
- Não deixar uma transmissão de vídeo continuamente com uma imagem
estática, ou pior, com uma mensagem se deslocando continuamente. Isto
consome a banda passante da rede e a capacidade de processamento do
refletor;
- Não transmitir imagens geradas de um videocassete. CU-SeeMe objetiva a
transmissão de vídeo em tempo real. Informações gravadas podem ser
transmitidas e disseminadas de outras maneiras;
- Preferencialmente, não selecionar alta resolução (240x320), uma vez que
nesta resolução será enviada uma quantidade muito maior de dados de vídeo.
Se for desejada alta resolução, faça isso nos domínios locais da rede;
- Não limitar seu Max Kbps acima de 100 Kbps e o threshold abaixo de 20.
Preferencialmente, utilize os defaults;
- Não enviar ou deixe alguém enviar imagens "inapropriadas", em hipótese
alguma;
- Não permanecer conectado a um refletor onde se percebe que existe um grupo
se organizando para realizar uma conferência, a menos que tenha sido
convidado;
- Não permanecer conectado a um refletor caso esteja usando uma conexão de
baixa velocidade, como por exemplo, através de um modem. Isto irá afetar os
demais usuários do refletor, devido aos relatórios de perda;
- Enviar um e-mail para contactar o responsável por cada refletor para
informar-lhe o interesse no uso do refletor, o motivo da conexão e por quanto
tempo.
Nas experiências realizadas com este software, verificou-se que o mesmo, ao
contrário do NetMeeting, permite visualizar simultaneamente vários usuários conectados.
A sua tela principal possui todas as ferramentas disponíveis integradas, como a lista dos
usuários conectados naquela sala no momento, a transmissão de vídeo e áudio de cada
um deles e um ambiente de chat. No entanto, não possui as opções de compartilhamento
de aplicativos, quadro branco compartilhado e FTP.
Tal como outros aplicativos da sua categoria, o CuSee-Me depende da captura de
múltiplas mídias, oriundas de placas de som e/ou captura de vídeo, a fim de estabelecer o
tráfego de multimídia. A qualidade do conteúdo de multimídia transmitido em tempo real
na rede através do CuSee-Me, pode variar em função dos periféricos empregados para a
captura de áudio e de vídeo. Assim sendo, quanto melhor for a geração de multimídia,
melhor será a transmissão, e conseqüentemente, melhor será a sessão de
videoconferência.

O software cliente CuSee-Me é capaz de conectar-se a outro cliente CuSee-Me,
estabelecendo uma sessão videoconferência ponto-a-ponto sem a interferência de outra
aplicação. Entretanto, para sessões de videoconferência ponto-multiponto, é necessário a
presença de um servidor, denominado refletor, que controlará o tráfego de pacotes,
abertura de canais de comunicação, estabelecimento de novas chamadas, endereçamento
dos clientes, entre outra funções.

Figura 2.2 – Múltiplos usuários usando o CU-SeeMe
A interface do CuSee-Me é simples e bastante intuitiva (Figura 2.2). As imagens
dos participantes ficam posicionadas a direita da lista de todos os integrantes de uma sala
de conferência. Logo abaixo das imagens dos participantes ativos, fica um quadro de
chat, onde é possível realizar a comunicação textual. Similarmente a outras ferramentas
de videoconferência, é possível utilizar o CuSee-Me sem captura de vídeo, realizando
apenas audioconferência.
As configurações do cliente de videoconferência são bastante fáceis de se
executar. Na opção Teste de Vídeo é possível visualizar uma amostra da imagem gerada
local e remotamente, selecionar o tipo de codec e alterar as configurações do hardware de
captura.
Na versão 3.11 do CuSee-Me, existem três possibilidades de codecs a escolha do
usuário. Os codecs abaixo são responsáveis pela compressão e descompressão do vídeo a
ser transmitido na rede. Cada um deles possui vantagens e desvantagens, devendo o
usuário selecionar aquele que melhor se enquadra no seu contexto.
- White Pine M-JPEG - Oferece alta qualidade para redes de grande velocidade
(LANs ou ISDN). Apresenta queda de qualidade para redes mais lentas
(usando modem). Transmite imagens coloridas e em escalas de cinza.
- White Pine H.263 - Codec padrão para redes em geral. É compatível com
outros softwares de videoconferência que implementam o padrão H.323,
como por exemplo, o Microsoft NetMeeting. Exige mais processamento da
CPU, o que pode tornar a transmissão por modem mais lenta. Transmite
imagens coloridas e em escalas de cinza.

-

Cornell CU-SeeMe Gray - Para transmissão em escalas de cinza. Utilizado
para câmeras que não suportam imagens coloridas. Boa performance para
usuários de modems ou links lentos.
As características do hardware adotado para captura de imagens podem ser
configuradas no que se refere ao formato da imagem, suas dimensões, modelo da câmera
de vídeo empregada, padrão e tipo do sinal de vídeo, eventuais legendas e finalmente
indicadores de brilho e contraste.
A guia Teste de Áudio oferece ao usuário as seguintes possibilidades de
configuração:
- Microfone:
- Performance e qualidade do áudio gerado;
- Índice de eliminação de ruídos de fundo;
- Volume;
- Dispositivo de Recording (geralmente só existe um);
- Speaker:
- Volume da saída de som;
- Teste do volume;
- Dispositivo de Playback;
- Áudio full duplex: ativado ou desativado
A conexão com outros usuários do CuSee-Me pode ser feita a partir de uma lista
de sites disponíveis ou manualmente, através da entrada do número de IP ou nome do
host que se deseja chamar. Em seguida, pode-se optar pelo envio ou não de imagens ao
interlocutor.
2.2. H.323
O padrão H.323 provê uma base tecnológica para comunicações de dados, áudio e
vídeo, para redes baseadas no protocolo IP. O H.323 permite também que produtos de
multimídia e aplicações de fabricantes diferentes possam interoperar de forma eficiente e
que os usuários possam se comunicar sem preocupação com velocidade da rede.
H.323 é uma recomendação da União Internacional de Telecomunicações (ITU)
organismo que define padrões para comunicações multimídia para redes locais de
computadores. Estas redes incluem TCP/IP e IPX em cima de Ethernet, Fast Ethernet e
Token Ring.
A especificação H.323 foi aprovada em 1996 pelo Grupo de Estudo 16 do ITU e
sua versão 2 foi aprovada em janeiro de 1998. O H.323 é parte de uma série padrões de
comunicações que permitem videoconferências através de redes. Conhecido como
H.32X, esta série inclui especificações H.320 e H.324, para comunicações ISDN e de
PSTN, respectivamente.
A recomendação H.323 tem como uma de suas características a flexibilidade, pois
pode ser aplicada tanto a voz, quanto a vídeo conferência multimídia, entre outros.
Aplicações H.323 estão se tornando populares no mercado corporativo por várias
razões, dentre elas podemos citar:
- O H.323 define padrões de multimídia para uma infra-estrutura existente,
além de ser projetada para compensar o efeito de latência em LANs,
permitindo para que os clientes possam usar aplicações de multimídia sem
mudar a infra-estrutura de redes;

-

-

As redes baseadas em IP estão ficando mais poderosas, além da largura de
banda para redes com arquitetura Ethernet estarem migrando de 10 Mbps para
100 Mbps, e a Gigabit Ethernet está fazendo progressos no mercado;
PCs estão se tornando plataformas de multimídia mais poderosas devido a
processadores mais rápidos, conjunto específicos de instrução e chips
aceleradores multimídia poderosos;
H.323 provê padrões de interoperabilidade entre LANs e outras redes;
O fluxo de dados em redes pode ser administrado. Com o H.323, o gerente de
rede pode restringir a quantia de largura de banda disponível para
conferências. O suporte a comunicação multicast também reduz exigências de
largura de banda;
A especificação H.323 tem o apoio de muitas empresas de comunicações e
organizações, incluindo Intel, Microsoft, Cisco e IBM. Os esforços destas
companhias estão gerando um nível mais alto de consciência no mercado.

Em relação aos benefícios advindos do H.323, pode-se citar:
-

-

-

-

-

-

Padrões de codec - H.323 estabelece padrões para compressão e
descompressão de dados de áudio e vídeo, assegurando que equipamentos de
fabricantes diferentes tenham uma área de apoio comum;
Interoperabilidade - Usuários necessitam se comunicar sem se preocupar
com a velocidade. Além de assegurar que o receptor pode descompactar a
informação, o padrão H.323 estabelece métodos para que os clientes que
recebem os dados possam se comunicar equalizando velocidades com o
remetente. O padrão também estabelece ligação de chamada comum e
protocolos de controle;
Independência entre redes - O H.323 é projetado para rodar em cima de
arquiteturas de redes comuns. Como a tecnologia de redes evolui, e como
técnicas de administração de largura de banda melhoram, as soluções
baseadas no H.323 poderão tirar proveito dessas velocidades aumentadas;
Independência de plataforma e aplicação - O H.323 não está amarrado a
um hardware ou sistema operacional. As plataformas H.323 estão disponíveis
em muitos tamanhos e formas, incluindo computadores pessoais habilitados
para vídeo conferência, plataformas dedicadas e TVs a cabo;
Suporte multiponto - Embora o H.323 possa apoiar conferências de três ou
mais usuários sem requerer uma unidade de controle multiponto (MCU), este
pode definir uma arquitetura mais poderosa e flexível para ser gerente de
conferências de multiponto;
Administração de largura de banda - Tráfego de vídeo e áudio demandam
alta largura de banda, o que poderia congestionar uma rede corporativa.
Gerentes de redes podem limitar o número de conexões simultâneas H.323
dentro da rede, ou até mesmo a largura de banda disponível para aplicações
H.323. Estes limites asseguram que um tráfego crítico não será rompido;
Flexibilidade - Uma conferência H.323 pode incluir usuários com tecnologias
diferentes. Por exemplo, um terminal somente com capacidade de áudio pode
participar em uma conferência com terminais que têm capacidades de dados

-

e/ou vídeo. Além disso, um terminal multimídia H.323 pode compartilhar
dados de uma videoconferência com um terminal de dados T.120, enquanto
compartilhando voz, vídeo e dados com outros terminais H.323;
Conferência inter redes - Muitos usuários querem uma conferência de uma
LAN para uma rede distante. Por exemplo, o H.323 estabelece meios de unir
sistemas de mesa baseados em LAN com sistemas de grupo baseados em
ISDN. Usuários de H.323 usam tecnologia de codec comum para padrões de
videoconferência diferentes para minimizar a demora e prover bom
desempenho.

2.2.1. Visão geral da arquitetura
A recomendação H.323 cobre as exigências técnicas para serviços de
comunicações de áudio e vídeos em redes que não provêem uma garantia de Qualidade
de Serviço (QoS). Referências H.323 a especificação T.120 habilitam conferências que
incluem uma capacidade de dados específica. O âmbito do H.323 não inclui a própria
rede ou a camada de transporte que, pode ser usada para conectar várias redes. A Figura
2.3 apresenta um sistema H.323 e seus componentes.

Figura 2.3 – Sistema H.323 e seus componentes
O padrão H.323 define quatro componentes principais para um sistema de
comunicações baseados em redes: Terminais, Gateways, Gatekeepers, e Unidades
Controle Multiponto (MCU).

2.2.2. Terminais H.323
Terminais são representados pelas estações cliente da rede que provêem
comunicação em tempo-real e em duas direções. A Figure 2.4 descreve os componentes
de um terminal. Todos os terminais têm que apoiar comunicações de voz; vídeo e dados

são opcionais. O H.323 especifica os modos de operação requeridos para que diferentes
terminais de áudio, vídeo e/ou dados trabalhem juntos. Acredita-se que o H.323 seja o
padrão dominante da próxima geração de telefones de Internet, terminais de áudio
conferência, e tecnologias de vídeo conferência.

Figura 2.4 – Terminais H.323
Todos os terminais H.323 também têm que apoiar H.245, que são usados para
negociar o uso de canal e velocidades. São requeridos três outros componentes: Q.931
para sinalização e configuração de chamadas; um componente chamado
Registration/Admission/Status (RAS) que é um protocolo usado para comunicação com
um Gatekeeper; e um suporte para RTP/RTCP para seqüenciamento de pacotes de áudio
e vídeo.
Componentes opcionais em um terminal H.323 são codificadores de vídeo, os
protocolos de conferência de dados T.120, e as habilidades de MCU (descritas mais
adiante).

2.2.3. Gateways
O Gateway é um elemento opcional em uma conferência H.323. Gateways
provêem muitos serviços, onde o mais comum provê uma função de tradução entre os
terminais de conferência H.323 e outros tipos terminais. Esta função inclui tradução entre
transmissão formata e entre procedimentos de comunicações. Além disso, o Gateway
também traduz entre codecs de áudio e vídeo e executa configuração de chamada. A
Figura 2.5 mostra um Gateway H.323/PSTN.

Figura 2.5 – Gateways H.323
Em geral, o propósito do Gateway é refletir as características de uma estação de
rede para uma estação SCN e vice-versa. É provável que as aplicações primárias de
Gateways sejam:
- Estabelecer vínculos com terminais de PSTN analógicos.
- Estabelecer vínculos com terminais remotos H.320, através de redes baseadas
em ISDN.
- Estabelecer vínculos com terminais remotos H.323, através de redes baseadas
em PSDN.
Gateways não são requeridos se não são necessárias conexões para outras redes,
isto é, desde que as estações possam se comunicar diretamente com outras estações.
Terminais se comunicam com Gateways que usam os protocolos H.245 e Q.931.
Com o transcoder apropriado, Gateways H.323 podem dar suporte a terminais que
obedeçam as especificações H.310, H.321, H.322, e V.70.
Muitas funções de Gateway pertencem ao projetista. Por exemplo, o número atual
de terminais H.323 que podem se comunicar pelo Gateway não está sujeito a
padronização. Semelhantemente, o número de conexões de SCN, o número suportado de
conferências independentes simultâneas, a função de conversão de áudio/vídeo/dados e
inclusão de funções de multipontos pertencem ao fabricante. Incorporando tecnologia de
Gateway na especificação H.323, o ITU posicionou o H.323 como a cola que une o
mundo de estações de conferência baseado no padrão.

2.2.4. Gatekeeper
Um Gatekeeper é o componente mais importante de uma rede H.323. Ele age
como o ponto central para todas as chamadas dentro de sua zona e provê serviços de
controle de chamada para estações registradas. Em muitas implementações, um
Gatekeeper H.323 age como um interruptor virtual.

Gatekeepers executam duas funções de controle de chamada importantes. A
primeira é tradução de endereço dos apelidos de terminais de rede e gateways para
endereços IP ou IPX, como definido na especificação da RAS. A segunda função é
administração de largura de banda, que também é designada dentro da RAS. Por
exemplo, se um gerente de rede especificou um limite para o número de conferências
simultâneas na rede, o Gatekeeper pode recusar fazer mais algumas conexões uma vez
que o limite é alcançado. O efeito é limitar a largura de banda total da conferência, para
alguma fração do total disponível; a capacidade restante permanece para e-mail,
transferência de arquivo, e outras atividades da rede. A coleção de todos os Terminais,
Gateways e MCUs administrados por um único Gatekeeper é conhecida como uma Zona
H.323 e mostrado na Figura 2.6.

Figura 2.6 - Gatekeepers
Um opcional, mas valiosa característica de um gatekeeper, é sua habilidade para
rotear chamadas H.323. Pelo roteamento de uma chamada através de um gatekeeper, um
serviço pode ser controlado mais efetivamente. Provedores de Serviço precisam desta
habilidade para faturar as chamadas registradas pela suas redes. Este serviço também
pode ser usado para redirecionar uma chamada para outra estação se uma estação
chamada está indisponível. Além disso, o gatekeeper é capaz de rotear chamadas H.323
podendo ajudar nas decisões que envolvam balanceamento entre gateways múltiplos. Por
exemplo, se uma chamada é roteada por um gatekeeper, este gatekeeper pode
redirecionar a chamada para um dos muitos gateways baseados em alguma lógica de
roteamento proprietária.
Enquanto um Gatekeeper é logicamente separado das estações H.323, os
fabricantes podem incorporar funcionalidades de Gatekeeper na implementação físico de
Gateways e MCUs.
Um Gatekeeper não é requerido em um sistema H.323. Porém, se um Gatekeeper
está presente, os terminais têm que fazer uso dos serviços oferecido por eles. RAS define
estes como endereços de tradução, controles de admissões, controles de largura de banda
e administradores de zona.
Gatekeepers também podem representar um papel em conexões multiponto. Para
apoiar conferências de multiponto, usuários empregariam um Gatekeepers para receber
Canais de Controle H.245 de dois terminais em uma conferência de ponto-para-ponto.
Quando a conferência troca para multiponto, o gatekeeper pode redirecionar o Canal de
Controle H.245 para um Controlador Multiponto, o MC. O Gatekeeper não necessita
processar a sinalização H.245; só precisa passar ela entre os terminais ou entre os
terminais e o MC.
Redes que contém Gateways também podem conter um Gatekeeper para traduzir
endereços E.164 entrantes em Endereços de Transporte. Porque uma Zona é definida por

seu Gatekeeper, entidades H.323 que contêm um Gatekeeper interno, exigem um
mecanismo para desabilitar a função interna, de forma que quando há entidades múltiplas
H.323 que contêm um Gatekeeper em uma rede, as entidades podem ser configuradas na
mesma Zona.
As principais funções de um gatekeeper são:
- Tradução de Endereços - Tradução de alias de endereço para Endereços de
Transporte que usam uma tabela que é atualizada com mensagens de registro.
Também são permitidos outros métodos para atualizar a tabela de tradução.
- Controle de Admissões - Autorização de acesso de rede que usa Requisição
de Admissão, mensagens de Confirmação e Rejeição (ARQ/ARC/ARJ). O
acesso a rede pode estar baseado em autorização de chamada, largura de
banda, ou algum outro critério. Controle de admissões também pode ser uma
função nula que admite todos os pedidos.
- Controle de Largura de Banda - Suporte para requisição de largura de
banda, mensagens de Confirmação e Rejeição (BRQ/BCF/BRJ), que pode
estar baseado em administração de largura de banda. Controle de largura de
banda também pode ser uma função nula que aceita todos os pedidos para
mudanças de banda.
- Gerenciamento de Zona - O Gatekeeper provê as funções para terminais,
MCUs, e Gateways que são registrados na sua Zona de Controle.
Complementarmente, um gatekeepr possui ainda as seguintes funções opcionais:
- Sinais de Controle de Chamada - Em uma conferência ponto a ponto, o
Gatekeeper pode processar sinais de controle de chamada Q.931.
Alternativamente, o Gatekeeper pode enviar diretamente sinais estações de
trabalho G.931, para qualquer outra estação.
- Autorização de Chamada - O Gatekeeper pode rejeitar uma chamada de um
terminal baseado na especificação Q.931. As razões para rejeição podem
incluir, mas não limitar, restrições de acesso de/para terminais particulares ou
Gateways, restringido o acesso durante certos períodos de tempo. O critério
para determinar se uma autorização passa ou falha estão fora do escopo do
H.323.
- Gerenciamento de Largura de Banda - O Gatekeeper pode rejeitar chamadas
de um terminal se ele determinar que a largura de banda não é suficiente. Esta
função também opera durante uma chamada ativa se um terminal adicional
pede largura de banda. O critério por determinar se a largura de banda
especificada está disponível está fora do escopo do H.323.
- Gerenciamento de Chamadas - O Gatekeeper pode manter uma lista de
chamadas H.323 contínuas para indicar que um terminal chamado está ocupado
ou prover informação para a função

2.2.5. Unidade de Controle Multiponto (MCU)
A Unidade de Controle Multiponto (MCU) apóia conferências entre três ou mais
estações. Como elemento do H.323, um MCU consiste em um Controlador Multiponto
(MC), que é obrigatório, e zero ou mais Processadores de Multiponto (MP). O MC dirige

negociações H.245 entre todos os terminais para determinar velocidades comuns para
processos de áudio e vídeo. O MC também controla recursos de conferência
determinando se os fluxos de áudio e vídeos serão multicast.
O MC não trata diretamente qualquer tipo de fluxos de mídia. Isto é atribuição do
MP que mistura, chaveia, e processa áudio, vídeo e/ou bits de dados. Facilidades MC e
MP podem existir em um componente dedicado ou podem ser parte de outros
componentes H.323.
Conferências Multipontos são dirigidas para uma variedade de métodos e
configurações H.323. A Recomendação usa os conceitos de conferências centralizadas e
descentralizadas, como mostrado na Figura 2.7.

Figura 2.7 - MCUs
Conferências Multipontos centralizadas exigem a existência de uma facilidade
MCU para uma conferência de multiponto. Todos os terminais enviam áudio, vídeo,
dados e fluxos de controle para o MCU em um estilo ponto-para-ponto. O MC administra
a conferência usando funções de controle H.245 que também definem as capacidades
para cada terminal. O MP faz o mixer de áudio, distribuição de dados e funções de
chaveamento/mixer de vídeo, executadas em conferências de multiponto típicas e manda
de volta os fluxos resultantes aos terminais participantes. O MP também pode prover
conversão entre codecs diferente e taxas de bits, além de poder usar multicast para
distribuir vídeo processado. Um MCU típico suporta conferências de multiponto
centralizado, e consiste de um MC e um MP de áudio, vídeo e/ou dados.
Conferências multipontos descentralizadas podem fazer uso de tecnologias
multicast. Terminais multicast H.323 compartilham áudio e vídeo com outros terminais
sem enviar os dados a um MCU. Observa-se que o controle de dados de multiponto ainda

é processado pelo MCU, e ainda são transmitidas informações de Canal de Controle
H.245 em um modo de ponto-para-ponto para um MC.
Terminais receptores são responsáveis pelo processo de fluxos múltiplo de áudio
e vídeos. Terminais usam Canais de Controle H.245 para indicar a um MC quanto vídeo
simultâneo e fluxos de áudio eles podem decodificar. O número de conexões simultâneas
de um término não limita o número de vídeo ou fluxos de áudio, que em uma conferência
são multicast. O MP também pode prover seleção de vídeo e mixer de áudio em uma
conferência descentralizada multiponto.
Conferências multipontos híbridas usam uma combinação de características
centralizadas e descentralizadas. Os sinais H.245, e outros fluxos de áudio ou vídeo são
processados por mensagens de ponto-para-ponto ao MCU. O sinal restante (áudio ou
vídeo) é transmitido a um terminal H.323 compartilhado por multicast.
Uma vantagem da conferência centralizada é que todos os terminais H.323
suportam comunicações de ponto-para-ponto. O MCU pode produzir múltiplos elementos
unicasts para os participantes de conferência e nenhuma capacidade extra da rede é
requerida. Alternativamente, o MCU pode receber unicasts múltiplos, mixers de áudio e
vídeo de e fluxos de multicast, conservando a largura de banda de rede.
H.323 também suporta mix de conferências multiponto nas quais alguns terminais
estão em uma conferência centralizada, outros estão em uma conferência descentralizada,
e um MCU provê a ponte entre os dois tipos. O terminal não está atento da natureza mista
da conferência, só do modo de conferência na qual ele envia e recebe.
Apoiando em processos multicast e unicast, o H.323 dá apoio a geração atual e
para as tecnologias de rede de futuro. Multicast faz uso mais eficiente da largura de
banda da rede, mas uma situação de alta computação provavelmente irá sobrecarregar os
terminais, que têm que fazem um mixer e chaveamento dos seus próprios fluxos de
áudio/vídeo. Adicionalmente, é requerido apoio de multicast em roteadores e switches de
redes.
Um MC pode ser localizado dentro de um Gatekeeper, Gateway, Terminal ou
MCU.
Considere um exemplo simples onde uma conferência de multiponto é configurada
para três clientes (Figura 2.8). Um terminal cliente (Cliente B) executa a função de MC.
Todos os terminais poderiam usar multicast para participar em uma conferência
descentralizada. Uma função de MP em cada nó misturaria e apresentaria os sinais de
áudio e vídeo para o usuário. Esta aproximação minimiza a necessidade de recursos
especializados de rede. Entretanto, a rede deve ser configurada para dar suporte multicast.

Figura 2.8 – Tipos de operação
Um MCU separado pode ser usado para direcionar somente áudio, dados e
funções de controle. Nesta configuração o vídeo pode ser ainda multicast, o que conserva
a largura de banda. Este MCU poderia ser um sistema dedicado ou um terminal com
capacidade computacional extra.
2.3. T.120
A Recomendação T.120 é um padrão de interoperabilidade em ambientes de
conferência multimídia. Interoperabilidade é a propriedade de diferentes produtos, de
diferentes fabricantes, comunicarem-se mutuamente, necessitando para isso de padrões
[VID 2000]. Existem vários grupos trabalhando com o objetivo de criar padrões para
"desktop videoconferencing", dentre os quais destacam-se [VID 2000]:
- O ITU (International Telecommunication Union), que é uma organização
mundial na qual governos e companhias privadas coordenam o
estabelecimento e operação de redes e serviços de telecomunicações. O ITU-T
é o setor de padronização de telecomunicações do ITU e tem desenvolvido
padrões para áudio, vídeo, videoconferência e conferência de dados,
primariamente sobre ISDN.
- O IMTC (International Multimedia Teleconferencing Consortium) é uma
corporação fundada para promover a criação e adoção de padrões
internacionais para "Multipoint videoconferencing" e "Document
Conferencing". A ênfase do IMTC é em teleconferência com multimídia,
incluindo imagens gráficas estáticas, vídeo e teleconferência de dados. O
IMTC promove os padrões adotados pelo ITU, incluindo H.320 e T.120.
- O PCWG (Personal Conferencing Working Group) é outro grupo promovendo
padrões e interoperabilidade na indústria de videoconferência. O IMTC e o
PCWG compartilham muitos membros e muitas idéias. O PCWG está
desenvolvendo o PCS (Personal Conferencing Standard), que será compatível
e baseado nos padrões ITU.
O padrão T.120 contém uma série de protocolos de comunicação e aplicação, e
serviços que dão suporte para comunicação de dados multiponto em tempo-real. Essas

facilidades multiponto são de grande importância para uma nova série de aplicações
colaborativas, tais como conferências de dados, aplicações multiusuários e jogos para
multijogadores [PRI 2000].
É uma especificação de amplo alcance e compreensão que resolve vários
problemas que tiveram, historicamente, um crescimento lento no mercado para aplicações
dessa natureza. O padrão T.120 resolve problemas tecnológicos complexos, uma vez que
é aceito tanto pelas indústrias de computação, quanto pelas indústrias de telecomunicação
[PRI 2000].
A Recomendação T.120, que faz parte da Série T (Terminal Equipments and
Protocols for Telematic Services) de Recomendações da ITU-T (Telecommunication
Standardization Sector of International Telecommunication Union), define um serviço de
comunicação de dados multiponto, habilitando participantes a compartilharem dados em
conferências multimídias. A finalidade dessa Recomendação é a de prover uma
introdução e servir como guia para a Série T.120. Define seu modelo de arquitetura e
mostra os interrelacionamentos entre as Recomendações constituintes, que proporcionam
funcionalidades padronizadas de protocolos de aplicação [ITU 2000] [VID 2000].
O padrão T.120 cobre compartilhamento de documento e compartilhamento de
aplicações (muitas vezes chamadas de conferência de dados), partes de uma
teleconferência multimídia. Tais Recomendações especificam como distribuir arquivos e
informações gráficas em tempo-real, de maneira eficiente e confiável, durante uma
reunião multimídia multiponto. Os objetivos do padrão T.120 são: assegurar
interoperabilidade entre terminais sem que um ou outro participante tenha prioridade
sobre o outro sistema, com independência de rede e plataformas; permitir
compartilhamento de dados entre participantes em uma teleconferência multimídia,
incluindo compartilhamento de imagens no quadro branco, informação em apresentação
gráfica, e troca de imagens, compartilhamento de aplicações, e, especificar protocolos de
infraestrutura para aplicações audiográficas ou audiovisuais [T12 2000].
O padrão T.120 provê benefícios excepcionais para usuários finais, vendedores e
desenvolvedores de tarefas relacionadas com a implementação de aplicações de temporeal. Abaixo são listados os maiores benefícios associados a esse padrão [PRI 2000]:
- Entrega de dados multiponto: proporciona uma abstração elegante para
desenvolvedores, na criação e gerenciamento de um domínio multiponto, de
forma fácil. Na perspectiva de uma aplicação, os dados são entregues
separadamente para as múltiplas partes em tempo-real.
- Interoperabilidade: permite a interoperação entre aplicações de ponta de
diversos fabricantes. Também especifica como elas devem interoperar com
uma variedade de produtos de redes e serviços que também suportam esse
padrão.
- Entrega de dados confiável: proporciona correção de erros na entrega de
dados, que assegura que todos os pontos finais receberão cada dado
transmitido.
- Entrega habilitada para multicast: em redes habilitadas para multicast,
podem ser empregados serviços de entrega confiável (ordenada, garantida) ou
não confiável. Esta última é também disponível em redes sem multicast. Com
o uso de multicast, a infraestrutura do T.120 reduz o congestionamento na
rede e melhora a performance para o usuário final. Essa infraestrutura pode
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usar unicast e multicast simultaneamente, proporcionando uma solução
flexível para redes mistas.
Transparência de rede: as aplicações são protegidas completamente do
mecanismo de transporte básico usado. Seja o transporte em uma rede de alta
velocidade ou em um simples modem dial-up, o desenvolvedor da aplicação
apenas se preocupará com um conjunto simples e consistente de serviços de
aplicação.
Independência de plataforma: é completamente livre de qualquer
dependência de plataforma, apresentando assim, uma grande vantagem diante
dos avanços inevitáveis da tecnologia computacional.
Independência de rede: suporta uma ampla variedade de opções de
transporte, incluindo Public Switched Telephone Networks (PSTN ou POTS),
Integrated Switched Digital Networks (ISDN), Packet Switched Digital
Networks (PSDN), Circuit Switched Digital Networks (CSDN), e protocolos
de LANs populares (tais como TCP/IP e IPX via protocolo de referência).
Esses diferentes tipos de transporte, operando a velocidades diferentes, pode
facilmente co-existir em uma mesma conferência multiponto.
Suporte a variadas topologias: conferências multiponto podem ser instaladas
virtualmente sem nenhuma limitação quanto à topologia de rede. No entanto,
em conferências multiponto complexas, a topologia deve ter um impacto
significativo na eficiência e desempenho.
Independência de aplicação: apesar da força de mercado que direcionou o
T.120 ter sido aplicações em teleconferências, os projetistas tiveram o
propósito de procurar satisfazer uma variedade de necessidades de aplicação
mais amplas.Assim, esse padrão provê facilidades genéricas de comunicação
em tempo-real que podem ser usadas por muitas aplicações diferentes. Essas
aplicações incluem jogos interativos, realidade virtual e simulações,
embasamento para novas subscrições em tempo-real e aplicações para
controle de processos.
Escalabilidade: facilmente escalável, seu uso compreende desde arquiteturas
simples baseadas em PC até complexos ambientes multiprocessadores
caracterizados pelo seu alto desempenho. Os recursos do padrão T.120 são
abundantes, com limites praticamente impostos apenas pelos limites
específicos da plataforma onde está rodando o software.
Co-existência com outros padrões: foi projetado para trabalhor só ou com
um vasto contexto de outros padrões ITU, como po exemplo a família H.32x
de padrões de vídeoconferência. O padrão T.120 também suporta e faz
refrências-cruzadas com outros padrões ITU importantes, como os dos
modems de série V.
Extendabilidade: pode ser livremente extendido para incluir uma variedade
de novas capcidades, tais como suporte para novas pilhas de transporte (tipo
ATM ou Frame Relay), implantação de medidas de segurança e novos
protocolos ao nível de aplicação.

2.3.1. Arquitetura do T.120
A arquitetura T.120 se baseia em uma abordagem multi-camadas com protocolos
específicos e definições de serviços entre camadas. A Figura 2.9 mostra uma
representação gráfica dessa arquitetura [PRI 2000].

Figura 2.9 – Arquitetura T.120
As Aplicações que utilizam os serviços da Série T.120 são geralmente ditas
multiponto e designadas para o uso dos serviços T.120 oferecidos pelo Controle de
Conferência Genérico (GCC) e pelo Serviço de Comunicação Multiponto (MCS). Essas
Aplicações, denominadas Aplicações Usuárias, podem usar qualquer combinação de
protocolos padronizados ou não-padronizados para se comunicarem com aplicações
usuárias pares [ITU 2000].
Os protocolos de aplicação incluem um conjunto de Protocol Data Units (PDUs) e
ações associadas para aplicações de comunicação ponto-a-ponto [ITU 2000].
O Controlador de Nós gerencia Pontos de Acesso a Serviços (SAPs) do Controle
de Conferência Genérico, permitindo que o nó tenha flexibilidade na resposta a eventos
GCC. Muitos desses eventos se referem ao estabelecimento de conferências, à adição ou
remoção de nós de uma conferência e à parada e distribuição da informação. A

responsabilidade primária do Controlador de Nós é transladar esses eventos e responder
apropriadamente [PRI 2000].
A infraestrutura de comunicação inclui as camadas inferiores (T.122, T.123,
T.124 e T.125) que especificam um mecanismo independente da aplicação para o
provimento de serviços de comunicação de dados multiponto destinados a qualquer
aplicação que possa usar essas facilidades. As camadas superiores (T.126 e T.127)
definem protocolos para aplicações de conferência específicas, como por exemplo,
quadro branco compartilhado e transferência de arquivo multiponto. Aplicações que
utilizam esses protocolos padronizados podem co-existir, na mesma conferência, com
aplicações que utilizam protocolos proprietários. Uma aplicação simples pode equilibrar
o uso misto de protocolos padronizados e não padronizados. Também na camada
superior, o Modelo de Aplicação Genérico (T.121) é obrigatório para protocolos de
aplicação padronizados e é altamente recomendado para protocolos de aplicação não
padronizados. O Modelo de Aplicação Genérico assegura consistência e reduz o potencial
de imprevistos entre implementações de protocolos diferentes [PRI 2000] [ITU 2000].
Quanto às Redes, a Série T.120 opera sobre ISDN, CSDN, PSDN, PSTN e outras
[ITU 2000].

2.3.2. Recomendações da série T.120
A Recomendação T.120 governa a porção audiográfica das séries H.320, H.323 e
H.324 e opera também com elas ou sozinha. A suíte T.120 consiste em uma série de
recomendações, as quais estão resumidas na Tabela 1. Estas recomendações, bem como
outras referências relacionadas à T.120, são objetos de constantes revisões. O usuário
deve procurar consultar a lista de Recomendações ITU-T atualizada, publicada
regularmente, para obter normas válidas para o momento atual [T12 2000].
Tabela 2.1 – Recomendações T.120
Recomendação
T.120
T.121
T.122
T.123

T.124

T.125

Dercrição
Protocolos de dados para conferência multimídia:
provê uma sinopse da série T.120 (1996)
Padrão de aplicação genérico: provê um guia para
desenvolvimento de protocolos de aplicação T.120
(1996).
Descrição do Serviço de Comunicação Multiponto
(MCS): descreve os serviços multiponto disponíveis
para fabricantes (1993).
Pilhas de protocolos para aplicações de
teleconferências audiográficas e audiovisuais:
especifica protocolos de transporte para vários tipos
de redes incluindo POST, ISDN e LANs (1994).
Controle de conferência genérico: define as reservas
de suporte de protocolos de aplicação e serviços de
controle de conferência básicos para
teleconferências multiponto (1995).
Especificação de protocolo de serviço de

Estado atual
da ITU
Ratificado
Ratificado
Ratificado
Ratificado

Ratificado

Ratificado

T.126

T.127
T.128

T.134
T.135

T.136
T.140
T.VMR

comunicação multiponto: especifica o protocolo de
transmissão de dados para serviços multiponto
(1994).
Protocolo para tratamento e anotação de imagem não
animada: define compartilhamento de dados
colaborativamente, incluíndo quadro branco,
compartilhamento de imagem, apresentação de
imagem gráfica e intercâmbio de imagem em
coferência multiponto (1995).
Protocolo de transferência de arquivo binário
multiponto (1995): define um método de troca de
arquivos em uma conferência multiponto (1995).
Protocolo de compartilhamento de aplicações
multiponto: define como participantes, em uma
conferência T.120 podem compartilhar aplicações
locais, de forma que participantes de outra
conferência possam ver a imagem da aplicação
compartilhada, e usar o mouse e o teclado para
controlar essa aplicação como se ela estivesse
rodando localmente.
Entidade de aplicação de textos de chat: uma
definição da T.121 APE para protocolo de textos de
chat.
Sistema de uso para reserva de transações com uma
conferência T.120: define os protocolos reservados
para conferência em um ambiente T.120,
tipicamente entre uma aplicação cliente e um
sistema de agenda que reserva unidades de controle
de recursos multiponto (MCUs ou "bridges").
Como o controle de um dispositivo remoto e
configuração podem ser feitos usando T.120 como
protocolo de transporte.
Protocolo para conversação por meio de textos em
aplicações multimídia. O protocolo para textos de
chats com T.120, vai para T.134.
Controle para sala de reunião virtual: contém algum
material de projetos prévios de T.13x, concentrados
em áudio + conferência de dados.

Ratificado

Ratificado
Ratificado

Ratificado
Ratificado

Projeto, pela
decisão 4/99
Ratificado
Projeto

Como se observa, a maioria dos padrões T.120 foram ratificados, incluindo as
camadas de aplicação ou camadas de alto nível (T.126, T.127) e as camadas de
infraestrutura ou camadas de baixo nível (T.122/125, T.123, T.124, T.128, T.134, T.135,
T.140) [T12 2000].

2.3.3. Protocolos T.120 relacionados a infraestrutura
São protocolos projetados para operar sobre uma ampla variedade de redes e
facilitar a comunicação entre os pontos em redes mistas. São detalhados nas seguintes
recomendações [ITU 2000]:
- Recomendação T.123 - Pilhas de protocolos para aplicações de
teleconferências audiográficas e audiovisuais: especifica protocolos de
transporte básico para o provimento de entrega confiável de PDUs (Protocol
Data Units) bem como a segmentação e ordenação desses dados, para os
seguintes tipos de redes: Public Switched Telephone Networks (PSTN),
Integrated Switched Digital Networks (ISDN), Circuit Switched Digital
Networks (CSDN), Packet Switched Digital Networks (PSDN), TCP/IP,
Novell Netware IPX (via perfil de referência) [PRI 2000].
- Recomendações T.122, T.125 - Serviço de Comunicação Multiponto (MCS):
a T.122 define os serviços multiponto disponíveis para os fabricantes,
enquanto que a T.125 especifica o protocolo de transmissão de dados para
serviços multiponto. Juntos, formam o MCS, a "máquina" multiponto da
conferência T.120. O MCS é baseado na T.123 para a entrega de dados [PRI
2000].
- Recomendação T.124 - Controle de Conferência Genérico (GCC): provê um
conjunto de facilidades para o estabelecimento e gerenciamento de
conferência multiponto. Centraliza uma base de informação importante sobre
o estado das várias conferências as quais está servindo. Um nó, o qual pode
ser a própria Unidade de Controle Multiponto (MCU), serve como Provedor
de Topo para a informação de GCC. Quaisquer ações ou requisições dos nós
de GCC mais baixos são filtradas e sobem até esse Provedor de Topo. A
medida que uma ponta se junta ou deixa uma conferência, a base de
informação no GCC é atualizada e pode ser usada para notificar
automaticamente todas as outras pontas quando essas ações ocorrem [PRI
2000].

2.3.4. Protocolos T.120 relacionados às aplicações
São protocolos projetados para prover funcionalidades requeridas para as
aplicações do usuário, de forma a assegurar um nível de garantia de trabalho interativo
sobre uma grande extensão de terminais com diferentes capacidades. São detalhados nas
seguintes recomendações [ITU 2000]:
- Recomendação T.121 - Modelo de Aplicação Genérico: a funcionalidade
deste protocolo é considerada genérica e comum para todos os protocolos de
aplicação. Seus serviços incluem inscrever a aplicação no Controle de
Conferência Genérico (GCC) e anexar ao domínio do Serviço de
Comunicação Multiponto (MCS). Também gerencia canais, sinais e
possibilidades da aplicação. Em uma escala mais ampla, esse modelo
responde às indicações GCC e podem invocar aplicações pares em outros nós
da conferência [PRI 2000].
- Recomendação T.126 - Protocolo para tratamento e anotação de imagem não
animada: define apresentação e anotação de imagem não animada, transmitida
entre duas ou mais aplicações. Refere-se, freqüentemente, a conferência
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documental ou ao compartilhamento de quadro branco. Um grande benefício é
o compartilhamento de informação visual entre aplicações rodando em
diferentes plataformas, como por exemplo, uma aplicação para Windows e
outra para PowerMac [PRI 2000].
Recomendação T.127 - Protocolo de transferência de arquivo binário
multiponto: especifica um meio para que as aplicações possam transmitir
arquivos entre pontos múltiplos em uma conferência, para todos os
participantes ou para um subconjunto específico. Podem ocorrer múltiplas
operações de transferência de arquivos, simultaneamente, em qualquer
conferência, sendo que os desenvolvedores podem especificar níveis de
prioridade na entrega dos arquivos. Também provê opções para compressão
de arquivos antes da entrega de dados [PRI 2000].

A Recomendação T.120 requer, para o uso em ambiente de conferência
multimídia, aplicações que estejam de acordo com [ITU 2000]:
- O perfil de pilha de Protocolo de Transporte para as redes selecionadas
(T.123);
- O protocolo de Serviço de Comunicação Multiponto (T.125);
- As partes obrigatórias do Controle de Conferência Genérico (T.124);
- As partes obrigatórias de quaisquer protocolos de aplicação que tenham em
seu escopo cobrir funcionalidades suportadas pelas aplicações usuárias.
O primeiro segmento do mercado a adotar o padrão T.120 foi a comunidade de
teleconferências, em virtude do amplo alcance dessa tecnologia, que permite seu uso,
efetivamente, por um grande número de vendedores de softwares aplicativos e
provedores de equipamentos [PRI 2000].
O paradigma da computação está se estendendo rapidamente do passado para os
modelos de produtividade atuais. Nos próximos anos, espera-se assistir o
desenvolvimento de uma nova geração de softwares aplicativos que irão incorporar
colaborações multipartes. Vendedores de Software Independentes (ISVs) já adotaram o
T.120 como um meio de incorporar capacidades de colaboração em tempo-real em
aplicativos comuns, como por exemplo, em processadores de texto e apresentações
gráficas. Produtos de Engenharia, tais como aplicativos de Computer Aided Design
(CAD), também estão migrando para a tecnologia T.120. Outros ISVs incluem produtos
de colaboração para aplicações de fax, controle remoto, imagens de documentos, etc,
como por exemplo o Lotus Note [PRI 2000].
É possível visualizar uma grande extensão das aplicações do padrão T.120 em
áreas de vídeo interativo, jogos através de redes, e simulações. A capacidade de uso de
um conjunto comum de APIs e protocolos amplamente suportados do computador
pessoal à rede, irão direcionar a adoção desse padrão em mercados emergentes
importantes [PRI 2000].
2.4. MPEG

2.4.1. ISO/MPEG1
A norma MPEG1 surgiu no início dos anos noventa como resposta à crescente
procura de uma norma para gravação digital de vídeo. O principal suporte de gravação

considerado foi o CD-ROM tendo a norma sido optimizada para velocidades totais (áudio
e vídeo) de, aproximadamente, 1.5 Mbit/s. Esta norma surgiu pouco depois da norma
H.261 e, naturalmente, baseia-se no mesmo esquema de codificação híbrida já usada. A
necessidade de uma nova norma prende-se com os diferentes requisitos das aplicações de
gravação face aos da videotelefonia e da videoconferência, especialmente em termos do
atraso inicial permitido e das facilidades de gravação desejadas, por exemplo o acesso
aleatório e o avanço e o recuo rápido. Estes requisitos levam a uma gestão temporal mais
rígida das ferramentas de codificação, por exemplo as facilidades de codificação exigem,
periodicamente, imagens codificadas sem exploração da redundância temporal (âncoras),
mas também ao uso da compensação de movimento usando imagens futuras à custa de
atraso inicial adicional o que não era permitido na videotelefonia e videoconferência já
que o atraso é crítico em aplicações em tempo real. Note-se ainda que, enquanto a norma
H.261 se destina a aplicações que requerem codificação em tempo real, a norma MPEG1
é usada normalmente para gravação, por exemplo em CD-ROM, o que permite que a
codificação não seja em tempo real, podendo "manipular-se" cuidadosamente a
distribuição dos recursos (bits) disponíveis, aumentando com isso a qualidade subjectiva
final. A norma MPEG1 usa como resolução típica, imagens não entrelaçadas com
resolução espacial CIF, a 25 Hz. O objectivo de qualidade subjectiva desta norma é uma
qualidade semelhante ou superior à oferecida pelos videocassetes VHS. Saliente-se que
esta norma, como todas as normas MPEG, inclui também uma norma de codificação de
áudio bem como uma norma de sistema, definindo nomeadamente a multiplexagem e a
sincronização dos sinais de vídeo e áudio. A codificação de áudio pode ser feita segundo
vários modos, usando velocidades entre 32 e 448 kbit/s, e um ou dois canais.
O enorme sucesso da norma MPEG1 pode ser hoje constatado pela variedade de
hardware e software à venda, usando esta norma. Os preços apresentam já valores muito
aceitáveis, mesmo para "consumo caseiro", sendo já comum encontrar computadores
pessoais com placas de codificação e descodificação. Como é natural, as placas de
codificação são mais caras do que as placas de descodificação já que é o codificador que
tem de fazer a maior parte do trabalho de análise das imagens, por exemplo detecção do
movimento, limitando-se o descodificador a "obedecer" às instruções que lhe são dadas,
por exemplo usar um dado vetor de movimento (que o codificador teve de identificar).
A norma MPEG1, que se destinava inicialmente à gravação em CD-ROM, é hoje
aplicada em outros contextos, com particular relevância para o video on demand e o
acesso a bases de dados multimédia.

2.4.2. ISO/MPEG2 ou ITU-T H.262
Como se viu, a norma MPEG1 destina-se a aplicações onde o número de utentes
simultâneos da informação é muito limitado, refletindo-se isso no objectivo de qualidade
pedido. Quando terminaram os trabalhos relacionados com a norma MPEG1, tornou-se
evidente a necessidade, a possibilidade e até a inevitabilidade de dar o passo seguinte ou
seja a especificação de uma norma de codificação para a televisão digital ou seja para
sinais audiovisuais digitais destinados a ser difundidos para um elevado número de
destinatários. A norma MPEG2 usa basicamente as mesmas ferramentas de codificação
da norma MPEG1 tendo objetivos de qualidade mais exigentes e logo requerendo
velocidades mais elevadas. Aliás a norma, que se destinava no início apenas à resolução
média correspondente à norma ITU-R 601, foi estendida também a alta definição, devido

aos bons resultados alcançados. É este fato que explica a inexistência de uma norma
MPEG3, inicialmente destinada à alta definição digital. Neste contexto, a norma é usada
com velocidades entre 4 e 10 Mbit/s para resolução ITU-R 601 e com velocidades,
aproximadamente, 4 vezes maiores para alta definição, dependendo da escolha dos
objetivos de qualidade mas também do número de vezes que o sinal poderá ter de ser
codificado e decodificado. A norma MPEG2 para vídeo está organizada segundo perfis e
níveis: a cada perfil está associado um conjunto de ferramentas de codificação, sendo este
conjunto sempre um subconjunto das ferramentas de codificação do perfil seguinte
(existem já 4 perfis); a cada nível está associada uma dada resolução e logo uma dada
velocidade e uma certa complexidade, por exemplo em termos de memória. Cada
combinação perfil-nível é uma solução de codificação com características diferentes,
devendo escolher-se a combinação que melhor se adapta à aplicação em causa. A norma
MPEG2 para áudio considera, como a norma MPEG1, velocidades entre 32 e 448 kbit/s,
mas permite o uso de um a cinco canais de áudio.
A norma MPEG2 representa hoje um novo marco na evolução da televisão já que
permite finalmente o salto da televisão analógica para a televisão completamente digital.
Com base nesta norma, o mundo das comunicações audiovisuais assiste a uma verdadeira
corrida quer das indústrias, produzindo chips, software e terminais, quer das operadoras,
definindo novos serviços com particular incidência no video on demand, na televisão
digital via cabo, rádio ou satélite ou no acesso a bases de dados multimídia. Os primeiros
serviços já começaram a ser disponibilizados ao público e espera-se agora uma autêntica
invasão da tecnologia digital baseada na norma MPEG2 de representação de áudio e
vídeo.
O sistema de videoconferência VRVS (http://www.vrvr.org) é um dos que
atualmente oferecem cliente de videoconferência que utiliza placas MPEG2.
2.5. VRVS
O Sistema de Videoconferência de Salas Virtual (VRVS) – http://vrvs.caltech.edu
- foi desenvolvido pela Organização Européia de Pesquisa Nuclear (CERN) em conjunto
com o Instituto de Tecnologia da Califórnia (CALTECH) e é baseado no conceito de
salas virtual (Figura 2.10). Vários participantes de diferentes locais podem realizar
conferências utilizando áudio, vídeo e compartilhamento de dados. O sistema oferece
diferentes tipos de salas virtuais: mundial, continental e sala para conferências informais.
Este conceito é implementado com duas tecnologias: uma rede de refletores específicos e
uma interface Web.

Figura 2.10 – Interface VRVS
O vídeo, áudio e compartilhamento de dados são gerenciados e distribuídos
utilizando um modo otimizado através de refletores distribuídos em vários países. No
Brasil há apenas um refletor do sistema VRVS, localizado na Universidade Federal do
rio Grande do Sul.
A interface de usuário é baseada na tecnologia Web, é multiplataforma, leve e
fácil de usar. Algumas salas virtuais podem ser reservadas para conferências privadas,
com definições prévias de data, horário e duração. Estas conferências privadas podem
definir senha para admissão na conferência e podem ser gravadas e reproduzidas.
Durante uma videoconferência em uma sala virtual, os usuários podem ter uma
discussão de áudio interativa (ambos podem enviar e receber áudio ao mesmo tempo),
enviar e receber vídeo, trocar mensagens através de chat e compartilhar um whiteboard
com os outros participantes. Também é possível conectar-se diretamente a outro usuário
do sistema VRVS através da característica “call someone”.
Os pacotes VRVS podem ser adquiridos para os sistemas operacionais mais
usados, como Windows e vários tipos de Unix. O VRVS permite acesso através de
máquinas onde há cache e proxy. O sistema também pode ser utilizado por Macintosh
através do Quick Time Player.
A nova versão do VRVS tem como objetivo implementar algumas características
adicionais como as descritas a seguir:
- Interconexão entre participantes com clientes H.323 e clientes Mbone;
- Compartilhamento de Desktop multiplataforma através da ferramenta VNC;
- Sistema de transferência de arquivos durante a conferência;

-

Videoconferência utilizando a tecnologia MPEG2;
Centro de Controle de Câmera para salas de videoconferência reais
específicas.

2.5.1. Refletores
Segundo Leopoldino [LEO 2003], um refletor VRVS é uma máquina que
interconecta cada usuário com uma sala virtual, através de um túnel IP permanente.
Os refletores e suas ligações formam um conjunto de sub-redes virtuais, através
das quais trafegam fluxos de áudio, vídeo e dados. O uso da tecnologia de refletor
permite ao sistema ser altamente extensível e assegura a qualidade necessária para a
transmissão da videoconferência.
Os participantes podem entrar em videoconferências (em uma ou várias salas)
contatando o refletor mais próximo. Com o objetivo de fazer um melhor uso da largura de
banda, os pacotes de áudio, vídeo e dados são enviados apenas através do túnel que liga
dois refletores se existir participantes na mesma sala virtual em ambos os lados. Além
disso, a topologia do refletor de rede é escolhida levando em conta a geografia e a largura
de banda disponível em cada ligação de rede, nessa ordem, para otimizar os caminhos de
conectividade de rede (Figura 2.11).
Uma instituição de ensino ou pesquisa que deseja utilizar o VRVS para
videoconferências não precisa manter um refletor localmente já que, durante o processo
de registro, o usuário é automaticamente ligado ao refletor mais próximo. Quando o
usuário inicia uma conexão com o VRVS, o sistema envia uma requisição de conexão
para seu refletor. Se o refletor não responde, o usuário é automaticamente conectado ao
seu refletor backup mais próximo [LEO 2003].
Apesar dos inúmeros refletores que existem espalhados no mundo (cerca de 38),
durante uma videoconferência os dados são enviados somente para os lugares onde há
pelo menos um participante. Entretanto, um novo participante pode acessar a qualquer
momento a videoconferência ocupando um lugar na sala virtual e, conseqüentemente,
provocar o início de um fluxo de dados para a sua estação de videoconferência.
Na Figura a seguir, é apresentada a distribuição geográfica dos refletores VRVS
(Figura 2.11):

Figura 2.11 – Refletores VRVS
Existem várias vantagens em usar o sistema VRVS. Uma delas é permitir a
interoperabilidade de usuários independente da plataforma que estejam utilizando; outra é
permitir a você conectar sua estação à rede Access Grid (http://wwwfp.mcs.anl.gov/fl/accessgrid/), habilitando colaboração com usuários em salas de
encontro do Access Grid ou "espaços virtuais". Além disso, como os refletores são
compatíveis com H.323 e realizam o papel de MCU (Multipoint Control Unit) H.323, isto
possibilita uma flexibilidade no número de portas (conexões simultâneas) e ocorrência de
várias conferências em paralelo [LEO 2003].

2.5.2. Modelo de implementação
Neste tópico é apresentada uma arquitetura do Sistema VRVS. Dentro da
estrutura de utilização do VRVS, podemos ter a aplicação do usuário sobre uma pilha,
onde nesta podemos ter as ferramentas do MBONE, H.323, MPGEG além dos
protocolos RTP/RTCP. Tudo sobre uma pilha TCP/IP (Figura 2.12).
Segundo Leopoldino [LEO 2003], atualmente o VRVS inclui cerca de 10.000
máquinas registradas executando o software VRVS em mais de 60 países, resultando em
cerca de 5.700 usuários participantes. Este sistema continua em expansão e
implementando novas tecnologias de vídeo digital, incluindo a integração do padrão ITUT H.323 e videoconferência MPEG-2, ambientes compartilhados e qualidade de serviço.

Figura 2.12 – Arquitetura VRVS

3. Configurações de Sistemas de Videoconferência e Infraestrutura de Rede
3.1. Configuração dos sistemas de videoconferência
A parte de configuração de uma videoconferência, em um MCU, é uma das partes
mais importantes do conjunto de cuidados que se deve ter para que a videoconferência
ocorra com sucesso. Isto porque, na hora da configuração, serão definidos padrões de
áudio e vídeo, assim como a banda passante necessária para a videoconferência e o
método de autenticação da videoconferência. Uma vez que o usuário final, em uma das
pontas, tenha problemas com algum dos pontos citados acima, ele não apenas estará
sendo prejudicado como pode também poderá prejudicar os demais participantes da
videoconferência.
Conforme explicação anterior, as videoconferências que utilizam o protocolo
H.323 podem ser formadas por mais de um tipo de áudio (G.711, G.723,...) e de vídeos
(H.261 e H.263). Muitos equipamentos, hoje no mercado, suportam apenas um tipo de
vídeo (geralmente H.261) e/ou apenas um tipo de áudio (geralmente G.711). Sistemas de
videoconferência baseados em software, como NetMeeting e CuSeeMe, suportam
múltiplos tipos protocolos de áudio de vídeo, ao contrário de soluções baseadas em
hardware. Por esta razão deve-se ter sempre cuidado em dobro na escolha de padrões de
áudio e vídeo.
Quando se tem como público destino de uma videoconferência usuários que
utilizam acesso discado, devem-se utilizar os protocolos H.263 e G.726, que foram
projetados para serem utilizados em redes de baixa velocidade, com um número latência
alto. Quando se têm usuários de banda larga – acima de 128 Kbps – pode-se utilizar os
protocolos H.261 e G.711 que são projetados para redes mais rápidas. A qualidade de
vídeo do protocolo H.261, por utilizar velocidade acima de 64 Kbps para transmissão, é
visivelmente superior a utilizada nos vídeos H.263. Por esta razão, equipamentos como a
linha ViewStation da Polycom (hardwares específicos para serem end-points de
videoconferências) e o MCU Cisco IP/VC 3510, desenvolvidos para videoconferências
em banda larga, trabalham apenas com este protocolo de vídeo.
As próximas sessões demonstrarão como pode ser feita a configuração dos MCUs
MeetingPoint (funcionando por software) e do Cisco IP/VC 3510 (funcionando por
hardware).

3.1.1. MCU MeetingPoint
Uma das principais vantagens de se utilizar este MCU é a sua capacidade de
utilizar, em suas salas configuradas, qualquer um dos protocolos de áudio e vídeo
especificados para serem utilizados dentro do protocolo H.323 (H.261, H.263, G.711u,
G.711a e G.723), assim como vídeos no tamanho CIF e QCIF. Também é possível
configurar cada sala para métodos de autenticação de diferentes:
- Autenticação por IP
- Autenticação por senha (uma senha por sala)
- Autenticação por radius (uma senha por usuário)
- Autenticação por ldap (radius + ldap)

Configuração das salas
A configuração das salas pode ser feita de duas maneiras distintas: editando-se um
arquivo chamado mpcs.cfg ou utilizando-se de um recurso de configuração via web,
utilizando applets. A segunda maneira é, sem dúvida, a mais recomendada, pois algumas
alterações feitas manualmente neste arquivo podem causar incompatibilidade com o
sistema via web. Por esta razão, este curso abordará principalmente a configuração por
applets.
A applet de entrada para a configuração é chamada através da página
http://servidor/mpcs/mpcs.html, ou http://servidor/mpcs.html. Esta página permite que se
entre com o username e senha. Para a configuração deve ser utilizado o usuário
Administrator ou algum outro com os mesmos privilégios, conforme a Figura 3.1.

Figura 3.1 – Tela de Entrada para configuração do MeetingPoint
A tela a seguir abre um leque de opções relativas a administração das salas e dos
serviços do MCU. Para criar ou editar uma sala, clica-se na opção conferences, conforme
a Figura 3.2.

Figura 3.2 – Escolha das Opções para Configuração
Depois de escolhida esta opção, pode-se optar por criar novas salas, editá-las ou
removê-las. No momento da criação é possível escolher se deseja criar uma sala para
H.323 ou para o protocolo utilizado pelo CUseeMe. Neste momento dar-se-á preferência
para a criação de salas com o protocolo H.323.
Para editar uma sala, simplesmente clica-se na sala e após em edit. Para criar uma
sala nova, clica-se em Add H.323.
Na próxima tela aparecem umas séries de informações a serem preenchidas a
respeito da sala a ser criada. Estas opções estão descritas na Tabela 3.1.
Tabela 3.1 - Parâmetros de uma sala
Nome do campo
Conference ID
Conference Name
Conference Greeting

Conteúdo
Identificador da sala ser
criada
Nome da sala a ser criada
Mensagem de boas vindas
ao entrar na sala

Observação
Deve ser individual para
cada conferência

Conference Attributes

Conference Mode

Maximum Participants
Message
Template

Password
Invalid Password Message
Scheduling

Bandwidth

Frames per Second

Escolha dos atributos da
sala: ela pode ter vídeo,
áudio e suporte ao protocolo
T.120.
Escolha do tipo de
transmissão: pode ser
normal (aparece quem fala),
broadcast (aparece apenas
um falando) ou broadcast
com possibilidade de
intervenção da platéia
(baseado em um mediador
humano).
Número máximo de
participantes da sala.
Mensagem que aparece
quando passou o limite de
usuários conectados.
Permite que esta
configuração vire um
modelo para criação de
novas configurações.
Senha para a sala

Podem ser escolhidos todos
os atributos. O vídeo requer
uma licença adicional.

Não pode ser modificado
durante uma conferência
ativa na sala.

Pode ser em branco no caso
de uma identificação via IP
ou a nível de usuários.

Mensagem que aparece
quando a senha estiver
incorreta
Agenda as datas e horários
iniciais e finais de cada
videoconferência. Pode
também escolher a
conferência como
permanentemente habilitada
ou desabilitada.
Controla a banda utilizada
Esta parte leva em conta
pela videoconferência
apenas o protocolo H.323,
ignorando a necessidade de
banda do protocolo T.120.
Total de frames a ser exibido Em conferências de baixa
por segundo
velocidade, deve-se cuidar
para ter sempre uma baixa
amostragem de frames por
segundo, para evitar
distorção da imagem.

Continuous Presence
Áudio Codec

Vídeo Codec
Resolution
Time Limit

User Authentication

Audio Latency
GateKeeper
Streaming

Permite que quatro pessoas
apareçam ao mesmo tempo
na tela
Pode ser G.711 ou G.711a
para alta velocidade ou
G.723 para baixa
velocidade.
Pode ser H.263 para baixa
velocidade ou H.261 para
alta velocidade
Pode ser CIF ou QCIF.
Tempo para desconexão de
um usuário após o tempo de
participação e quanto tempo
ele deve ficar desconectado.
Configuração da
autenticação a nível de
usuário. Pode ser sem
autenticação, com
autenticação por IP ou
utilizando radius para
autenticação.
Latência de Áudio (LAN,
WAN ou modem)
Criar uma entrada para usar
em conjunto com
gatekeeper.
Permite que se envia o áudio
e vídeo da conferência para
outro computador, como
streaming para ser
distribuído via outro meio
(como RealVideo, por
exemplo)

Requer licença adicional

O valor 0 desabilita esta
opção.
Neste caso é possível
utilizar uma base LDAP
para configuração,
utilizando o LDAP em
conjunto com o radius.

Requer uma licensa
adicional

Figura 3.3 – Escolha das opções para criação/edição/remoção de salas
Após a entrada de todos os dados, clica-se no ícone NEXT, ao final e página em
seguida no símbolo de OK.
Ingressando na Videoconferência via WEB
Para ingressar na videoconferência, deve-se
acessar
a
página
http://servidor/mpcs/mpcs, a partir do computador de onde se deseja realizar a
videoconferência. Após isto, deve-se preencher os dados que aparecem na tela. Os
campos Username e Password devem ser preenchidos apenas se a autenticação da sala é
feita ao nível de usuário. O campo Conference Password somente deve ser preenchido se
a sala exigir uma senha. Se estiver sendo utilizado um cliente H.323, como NetMeeting,
por exemplo, deve-se marcar a caixa “I am using an H.323 compatible client”. Após,
clica-se em Authenticate e, finalmente, na próxima página, em “Launch NetMeeting”.
Após isto, o NetMeeting será chamado para abrir uma conexão ponto-a-ponto com o
MCU.
Caso, durante a conexão, aparecer uma mensagem de abertura de conexão T.120 a
partir do MCU para o computador, deve-se aceitá-la.
Caso não se deseje utilizar o NetMeeting e sim outro cliente H.323, deve-se, após
a autenticação, colocar o endereço do MCU como destino da chamada do cliente H.323
utilizado.

Durante o processo de autenticação é importante que o navegador não esteja
utilizando servidor Proxy. Caso isto ocorra, deve-se utilizar o método de ingresso “por
convite”.
A página de autenticação é mostrada na Figura 3.4.

Figura 3.4 – Autenticação via WEB
Ingressando na conferência por convite
Muitos equipamentos dedicados a serem end-points de videoconferências não
possuem navegadores de web embutidos. Esta situação impede que estes equipamentos
utilizem o método de autenticação via web, necessitando que a chamada seja aberta do
MCU para o equipamento. Desta maneira deve-se acessar um applet que se comunica
com o MCU fazendo com que ele abra esta conexão. Para isto deve-se entrar, a partir de
qualquer computador, no endereço http://servidor/mpcs/callout.html.
Após a applet aberta, deve-se escolher a sala desejada, colocar a senha da sala, e
digitar o endereço IP da estação com H.323. Um exemplo desta applet está na Figura 3.5.

Figura 3.5 - Ingresso por convite
Escolhendo quem se deseja ver
Em casos que aparece sempre a pessoa que está falando durante uma conferência,
é possível que cada usuário escolha a pessoa que quer ver, independente de quem estiver
falando (isto se a conferência não for do tipo broadcast). Para isto deve-se entrar na
página http://servidor/mpcs/h323.html a partir do computador em que se está
participando da videoconferência. Depois se clica em “Start Applet”.
Na applet que abrirá, deve-se marcar, com o mouse, o nome de quem se deseja
ver e em seguida clicar em View para apenas ver o participante, ou em View & Listen,
para ver e ouvi-lo. Para voltar a ver quem está falando, clica-se em Default.
Nesta applet, a caixa mute deixa sem receber o som e a caixa auto update atualiza
automaticamente a lista de participantes.
A Figura 2.6 mostra esta applet.

Figura 3.6 - Applet de escolha de participante
Monitorando a videoconferência
Existem algumas situações em que o monitoramento de uma videoconferência se
torna necessário:
- Conferências do tipo broadcast
- Possibilidade de geração de eco por algum participante
- Ajuda na resolução de problemas de áudio e vídeo
- Ajuda com problemas de autenticação
Cada conferência pode ter um ou mais usuários designados com permissão de
moderador para uma determinada sala. Para se criar um usuário deve-se entrar como
Administrador no sistema. Após, clica-se em users. Na tela que abrirá, deve-se criar em
Add new user. Nesta tela devem ser preenchidos os dados pessoais do usuário. No campo
permission deve ser colocada a opção moderator. No campo conference, deve-se
escolher a conferência em que o usuário será moderador.
Uma vez feito o login (http://servidor/mpcs/mpcs.html) com o usuário que é
moderador, aparecerá uma tela com a possibilidade de escolha de qual sala se deseja
monitorar. Uma vez escolhida a sala, clica-se em MONITOR USERS.
Nesta tela aparecem todos os usuários conectados na videoconferência. Para cada
usuário temos as opções mostradas na tabela 3.2.
Tabela 3.2 – Opções de usuários
Opção
Deny User
Disconnect User
Grant Floor
Revogue Floor

Descrição
Bane o usuário definitivamente da
conferência
Disconecta o usuário da conferência (ele
pode voltar mais tarde, dependendo o tempo
que foi estipulado na configuração da sala)
No caso de broadcast, dá a vez da fala para
o usuário.
Retira a vez da fala ao usuário. No caso de

um novo Grant Floor, é automaticamente
dado um Revogue Floor no antigo usuário
que tinha a vez.

Figura 3.7 - Cadastramento de novos usuários
Outro ponto importante no monitoramento de usuários é o fato de podermos ver
quem está recebendo áudio e transmitindo áudio e vídeo. Muitos dos problemas nas
videoconferências envolvendo pessoas que não conseguem receber adequadamente áudio
ou vídeo podem ser diagnosticados através desta tela. A utilização destes recursos para
diagnósticos está mostrada do capítulo 5.

Figura 3.8 - Monitoramento da conferência
Autenticação por Radius
Uma das principais vantagens deste MCU é a capacidade de autenticar usando um
servidor Radius remoto. Esta parte pode ser configurada através da opção Network, após
ter-se como administrador. Dentro desta opção existe a opção Define Radius Server. Para
entrar nela, clica-se no ícone Radius. A tela que aparece é a da Figura 3.9.
No formulário que aparece deve-se preencher todos os campos com as
informações referentes ao servidor Radius a ser utilizado. Neste momento é importante
ter um cuidado especial com as portas de autenticação, pois elas podem variar
dependendo da implementação do servidor.
Muitos servidores Radius tem senhas de autenticação de serviço diferentes para
cada endereço IP, o que faz que também se tenha cuidados na hora do preenchimento
deste campo.
Após, deve-se clicar no ícone SUBMIT.

Figura 3.9 - Definição de um servidor Radius
Autenticação por LDAP
Um outra forma de autenticação é a utilização da estrutura de diretórios LDAP
(Lightweight Directory Access Protocol). LDAP é um protocolo aberto para acessar
serviços de diretórios X.500.
O LDAP é a alternativa leve para o Protocolo de Acesso a Diretórios X.500
(X.500 Directory Access Protocol – DAP) para uso na Internet. Ele usa a pilha TCP/IP ao
invés da complexa pilha OSI. Ele também possui outras simplificações, como a
representação da maioria dos valores dos atributos como texto e muitos itens do
protocolo como strings textuais, que são designadas a facilitar a implementação de
clientes.
Como o MeetingPoint não se comunica diretamente com o servidor LDAP, temse como solução para este problema a utilização de um servidor Radius como
intermediário para esta comunicação. Neste caso será mostrado como exemplo a
utilização do Servidor Radius FreeRadius 0.8.1.
O arquivo radiusd.conf, utilizado pelo servidor Radius, ficou configurado:
…
ldap {
server = "virgo.pop-rs.rnp.br"
identity = "cn=Administrator,dc=ldap,dc=br"
password = xxxxx
basedn = "ou=People,dc=ldap,dc=br"
filter = "(uid=%u)"
start_tls = no.
tls_mode = no

dictionary_mapping = ${raddbdir}/ldap.attrmap
ldap_connections_number = 5
timeout = 4
timelimit = 3
net_timeout = 1
}
...
Authenticate {
...
ldap
}
...

Esta configuração mostra como sendo o servidor LDAP o host virgo.pop-rs.rnp.br
e a base a ser consultada como sendo “ou=People, dc=ldap, dc=br”. Dentro desta base é
procurado por uma entrada uid, que deve conter o nome a ser consultado. Se o nome for
encontrado, a senha é então verificada e o retorno é dado ao MeetingPoint via Radius.
O grupo ou=People, neste exemplo, deve conter informações do objeto LDAP
posixAccount.

3.1.2. MCU CISCO IP/VC 3510
Este MCU é um sistema para servir videoconferências H.323 baseado
completamente em hardware. Com um hardware dedicado e desenvolvido para esta
finalidade, este MCU tem uma qualidade de transmissão excelente, mesmo quando
utilizado por várias pessoas simultaneamente. Este tipo de equipamento suporta vídeo
H.261 e H.263. Na parte áudio, é suportado apenas o padrão G.711.
A velocidade mínima de conexão para este MCU é de 128 Kbps, sendo deste total
64 Kbps para áudio e 64 Kbps para vídeo. A velocidade de áudio é sempre fixa em 54
Kbps, enquanto que a velocidade do vídeo pode variar de acordo com a configuração da
sala.
Os vídeos a serem utilizados podem ser CIF ou QCIF. No caso de uma
videoconferência do tipo Continuous Presence, cada participante envia um vídeo QCIF e
recebe um vídeo CIF, formado por quatro vídeo QCIF.
Este MCU possui um gatekeeper embutido que serve de interface para o MCU em
si e possui apenas um método de autenticação: o indicador da sala via gatekeeper.
Configuração das Salas
A criação e edição das salas para este MCU são feitas totalmente por um software
da Cisco, o Cisco IP/VC configuration utility. A monitoração das salas, por sua vez, é
feito usando-se um navegador WEB e escolhendo opções de gerenciamento destas salas.
Inicialmente, quando se começa a configuração de uma sala deve-se escolher o IP
do MCU a ser administrado, conforme a Figura 3.10.

Figura 3.10 - Seleção do IP do MCU a ser configurado
Uma vez entrado no sistema de configuração, pode-se escolher entre configurar o
gatekeeper ou a unidade.
Cada uma das salas configuradas na unidade deve ser, posteriormente configurada
no gatekeeper, que é quem servirá de intermediário entre o MCU e o usuário da ponta.
Para configurar-se a unidade, deve-se clicar no ícone UNIT SETUP, deixando-se
a caixa pop-up marcada como CURRENT, conforme a Figura 3.11.

Figura 3.11 - Escolha do que se deseja configurar
Na tela que abrirá, clica-se em NEXT, em seguida aparecerá uma tela que é a
tabela de definição de serviços, mostrada na Figura 3.11.
A partir desta tabela, pode-se adicionar, excluir ou editar um serviço. Estes
serviços devem ser anexados como salas de um gatekeeper.
Para adicionar um serviço, clica-se em add. Neste momento aparece uma tela com
opções para criar um novo serviço, conforme mostrado na Figura 3.12. A definição de
cada campo está colocada na tabela 3.3.
Tabela 3.3 - Opções de serviços
Campo
Description
Prefix

Descrição
Descição do serviço
Identificador do serviço

Video Format

Deve
se
escolher
o
protocolo de vídeo a ser
utilizado (H.261 ou H.263)
Número
máximo
de Depende da velocidade de
participantes na sala
transmissão do vídeo
Se
marcado,
permite
aumento
dinâmico
do

Number of Parties
Allow Dynamic Expansion

Observação
Deve sempre começar por #
Deve ser números, #, * ou
vírgula.

Video Bit Rate (Kbps)
T.120 enable

Frame Rate

Picture Format
Continuous Presence

número de participantes
Velocidade de transmissão
do vídeo.
Se marcada, permite que se
faça conexões T.120 ponto
a
ponto
entre
os
participantes, através de
uma interface WEB.
Taxa de quadros a serem
mostradas
na
videoconferência
por
segundo.
Escolhe o tamanho do vídeo
a ser enviado (CIF ou
QCIF)
SE maçado, habilita o
recurso
de
continuous
presence (quatro pessoas ao
mesmo tempo, conforme a
Figura 3.12)

Quanto maior a taxa, menor
a qualidade, dependendo da
sala.
Só é habilitado quando não
é continuous presence.

Figura 3.12 - Tabela de definição de serviços

Figura 3.13 - Exemplo de continuous presence
Após configurados os serviços, deve-se clicar no ícone Next por três vezes e então
em Yes, caso todos os dados estejam corretos, após salvá-lo e transferi-lo para a unidade
gerenciada.
Para a configuração do gatekeeper, deve-se entrar no sistema escolher Gatekeeper
Setup na tela da Figura 3.14.

Figura 3.14 - Criação de serviços
O próximo passo é registrar o serviço em uma entrada (sala) do gatekeeper. Para
isto clica-se em Service Definition. O resultado é o que aparece na Figura 3.15.
Após clica-se no ícone Add e coloca-se a descrição da sala e o prefixo da sala
EXATAMENTE IGUAL ao que está configurado na criação no serviço anteriormente
feita. Marca-se também as caixas default e public.
Para garantir que serão aceitas as chamadas ao gatekeeper, deve-se ir ao menu
inicial de configuração do gatekeeper e clicar no ícone Network Control. Após, deve-se
ter certeza de ter marcada a caixa Accept Calls, conforme a Figura 3.16.

Figura 3.15 - Tabela de definição dos serviços do gatekeeper

Figura 3.16 - Controle da Rede

Monitoramento da conferência
Toda a parte de monitoramento da videoconferência é feita via o navegador WEB.
Isto pode ser feito acessando o endereço IP do MCU no navegador. Na página que
aparece, deve-se colocar o número do serviço (sala) que se deseja monitorar.
A página que é mostrada possui o nome de todos os participantes da
videoconferência. Para escolher quem se deseja administrar, clica-se no nome. A Figura
3.17 mostra uma imagem com as opções que aparecem.
Tabela 3.4 – Opções de monitoramento de conferência
Campo
Disconnect Participant
Lock/Unlock Video
Mute/Unmute Audio
Data Share
Invite
Terminate Conference
Chair Release
Refresh

Descrição
Desconecta o participante da
conferência
Deixa apenas o vídeo do
participante sendo mostrado
Deixa mudo o áudio do
participante
Inicia uma conexão T.120
com o participante a partir
do computador
Convida um participante a
entrar na conferência
Termina a conferência
Volta para o menu anterior
Atualiza
a
lista
de
participantes da conferência

Observação
Útil para transmissão de
eventos (broadcast)
Útil para caso de eco
Funciona somente se a
opção de serviços T.120
estiver habilitada.
Será pedido o endereço IP
dele
Todos são desconectados

Figura 3.17 - Administração de usuários
3.2. Infra-estruturas de rede
Para que máquinas localizadas em redes diferentes possam efetivamente trocar
informações, uma infraestrutura de redes básica deve existir. Esta infraestrutura é
responsável por fornecer os serviços de interconexão de dispositivos e distribuição das
informações entre os vários computadores finais conectados. Apesar de importante, uma
infraestrutura de redes normalmente não é percebida pelo usuário. Assim como na rede
telefônica, onde em uma ligação as centrais telefônicas de uma operadora são
transparentes, a rede de computadores e seus serviços também não é percebida pelos
usuários. Entretanto, a rede deve ser conhecida pelos administradores, já que problemas
nos serviços de rede implicam em mau funcionamento dos computadores dos usuários.

3.2.1. Como as intranets e a Internet são estruturadas
A forma mais simples de trocar informações entre dois computadores que não se
encontram em uma rede é fornecer uma ligação direta entre os mesmos. Para isso, cada
computador deve possuir um hardware especial (interface de rede) responsável pelo
envio e recepção de dados com um outro computador da ligação. Esse hardware especial
normalmente é encontrado na forma de uma placa de rede ou interface serial, mas outros
tipos de facilidades também podem ser encontrados. A Figura 3.18 apresenta um
esquema de uma ligação direta entre dois computadores.

Figura 3.18 - Computadores comunicando-se através de uma ligação direta
As ligações diretas entre computadores, chamadas de ligações ponto-a-ponto, são
eficientes porque a capacidade de transmissão do meio físico utilizado (par trançado,
cabo coaxial, fibra ótica, etc.) é totalmente dedica à comunicação entre os computadores.
Entretanto, quando o número de máquinas que desejam trocar informações entre si é
maior que dois, as ligações ponto-a-ponto podem não ser a melhor opção. Para cada
conexão ponto-a-ponto uma nova interface de rede é necessária em cada computador.
Entretanto, nem sempre o computador tem capacidade suficiente para comportar uma
nova interface. Neste caso, uma solução possível é compartilhar o meio de comunicação
entre vários computadores. A Figura 3.19 apresenta esta situação.

Figura 3.19 - Computadores comunicando-se através de uma ligação compartilhada
Quando vários computadores compartilham o mesmo meio de comunicação dizse que se tem uma ligação multiponto, em oposição às ligações ponto-a-ponto da Figura
3.18. Além disso, diz-se que o meio compartilhado forma um barramento. Com um
barramento, cada computador não precisa possuir mais que uma interface de rede para se
comunicar com os outros computadores que fazem parte da mesma ligação. O preço
dessa facilidade de conexão é o desempenho: como um mesmo meio físico é
compartilhado entre vários computadores, um computador que deseja enviar dados pelo
barramento pode não conseguir fazer isso porque o barramento pode estar sendo utilizado
por outros computadores naquele instante. Um barramento como da Figura 3.19 pode ser
construído, por exemplo, através do uso de cabos coaxiais. Um problema recorrente neste
tipo de rede é que quando o cabo se rompe por algum motivo, todas as máquinas deixam
de se comunicar. Uma alternativa muito utilizada atualmente para resolver este problema
é o uso de Hubs.
Um Hub é um equipamento de rede especial que possui várias interfaces de rede.
Fisicamente, o uso de Hub forma redes locais em forma de estrela, sendo o Hub o centro
dessa estrela (Figura 3.20). Funcionalmente, entretanto, uma rede baseada em Hub é igual
a uma rede em barramento: as informações enviadas por um computador são recebidas
por todos os outros ligados ao Hub. A grande vantagem de se utilizar Hubs é que a
administração da rede física é facilitada. Se um cabo que liga um computador ao Hub se
romper, o Hub não deixa de operar e os computadores continuam se comunicando.
Determinar qual o ponto problemático também é mais fácil: é o cabo correspondente ao
computador que não consegue trocar informações com os outros computadores ligados ao
Hub.

Figura 3.20 - Computadores ligados a um Hub
Como dito antes, funcionalmente uma rede baseada em Hub e uma rede baseada
em barramento são iguais porque quando um computador transmite uma informação, esta
informação é recebida por todos os outros computadores ligados ao Hub ou barramento.
Neste ponto uma pergunta pode surgir: mas e se estivermos interessados em enviar
informações para APENAS um computador ligado ao Hub ao barramento? Existe uma
diferente importante entre o recebimento de informações e o tratamento de informações.
Em uma rede baseada em Hub um barramento todos os computadores recebem as
informações transmitidas pelos outros computadores, mas, normalmente, apenas os
computadores destinatário de uma comunicação trata as informações: os outros
computadores acabam descartando.

Figura 3.21 - Transmissão de informações em redes baseadas em Hub e barramento
Na Figura 3.21, à esquerda, é exemplificada a transmissão e recepção de
informações em uma rede baseada em barramento. Os computadores mais a esquerda
deseja enviar informações ao penúltimo computador mais à direita. Para isso o
transmissor envia as informações ao barramento, o que faz com que todos os
computadores recebam os dados. Entretanto, como apenas o penúltimo computador é o
destino da comunicação, está é aquele que realmente trata os dados do barramento: os
outros computadores, apesar de receberem os dados, acabam descartando. No exemplo à
direita, em uma rede baseada em Hub, o computador transmissor enviar as informações
ao Hub que se encarrega de repassar as mesmas aos outros computadores conectados.
Entretanto todos os computadores acabem descartando os dados exceto o destino da
comunicação, que não descarta os dados e trata os mesmo possibilitando a troca de dados.
Do ponto de vista de um computador, portanto, o fato da rede ser baseada em Hub ou
barramento não faz diferença pois no envio os dados são enviados pelo meio físico
existente (seja ele conectado a um Hub ou a um barramento); na recepção dos dados o
meio físico fornece os dados a serem lidos, e o computador (na verdade a interface de
rede) deve decidir se os dados devem ser tratados (quando o computador for o destino da
comunicação) ou descartados (quando o computador não for o destino da comunicação).
Logo, um bom modelo de representação de Um Hub é aquele que considera que um Hub
implementa internamente um barramento. A Figura 3.22 mostra este modelo.

Figura 3.22 - Representação interna de um Hub
Outro equipamento que pode ser utilizado em substituição aos Hubs são os
Switches. Switches são dispositivos de rede que implementam internamente, de acordo
com um modelo, a transferência de informações entre interfaces de rede através de
comunicações ponto-a-ponto dinâmicas, diferentemente dos Hub, que, como visto,
implementam internamente um barramento. A Figura 3.23 mostra o esquema interno de
um switch. As conexões, de acordo com o modelo interno, são estabelecidas
dinamicamente todas vez que um computador precisa enviar informações para outro
computador.

Figura 3.23 - Representação interna de um Switch
Hubs e Switches podem ser utilizados para formar redes locais mais amplas
através de cascateamento, onde um Hub ou Switch é interligado com outros Hubs ou
Switches. A Figura 3.24 apresenta uma rede local constituída de Hubs, Switches e
barramentos.

Figura 3.24 - Rede local baseada em Hubs, Switches e barramentos (retângulos
preenchidos são Hubs; retângulos sem preenchimento são Switches)
Para que a comunicação entre computadores de uma rede local seja efetiva, é
necessário um esquema de endereçamento dos computadores. Cada computador da rede
local recebe um endereço único utilizado na troca das informações. O computador
transmissor, na hora de enviar dados à rede, coloca junto às informações a serem
transmitidas o endereço do computador receptor. Vários micros da rede local acabam
recebendo os dados, mas apenas o receptor, quando compara o endereço das informações
com seu próprio endereço, percebe que deve tratar os dados transmitidos. Em redes locais
baseadas em Ethernet, o endereço de cada computador (também chamado de endereço
MAC - Medium Access Control) é formado por 6 bytes. Para se descobrir o endereço

MAC de um computador, pode-se utilizar o comando winipcfg (no Windows 95/98) ou
ifconfig (no Linux).
Redes locais, como as apresentadas até agora, também precisam se conectar entre
si, para a troca de informações entre computadores de redes locais diferentes. Em uma
rede de uma universidade com 3 campi diferentes, cada campus teria uma rede local que
precisa ser contada às redes locais dos outros 2 campi. Normalmentes estas conexões são
de longa distância, e envolvem a utilização de um terceiro tipo de equipamento: o
roteador. Assim, um roteador é responsável por fornecer os serviços de interconexão
entre redes locais. Por fim, uma rede composta de várias redes locais conectadas através
de roteadores, mas administrada por um único núcleo administrativo é chamada de um
sistema autônomo. Exemplos de sistemas autônomos são as redes de empresas,
universidade, prefeituras, etc. Um sistema autônomo, por sua vez, pode ser conectado a
outros sistemas autônomos também através de roteadores. Muitas vezes os sistemas
autônomos também são chamados de intranet, redes corporativas internas protegidas do
acesso externo não autorizado. A Internet, por sua vez é uma rede de alcance mundial
formada por diversos sistemas autônomos interconectados de forma caótica, mas,
felizmente, funcional.

3.2.2. Tipos de conexão
Conectar um computador a uma rede, ou conectar equipamentos de rede (Hub,
Switch, Roteador) entre si envolve a utilização de diferentes tipos de conexões. Em uma
rede local, o tipo de conexão mais comum entre um computadore e a rede baseada em
Hub ou Switch é através de cabos de par trançados. No caso de barramentos a conexão
mais comum é através de cabos coaxiais, mas redas baseadas em barramentos deixam de
ser comum.
No caso do uso de pares trançados, a tecnologia mais freqüente é Ethernet e suas
variações. Uma rede local Ethernet normalmente opera com uma vazão de 10Mbps (10
megabits por segundo). Taxas de mais altas podem ser conseguidas com o uso de
FastEthernet, que opera a 100Mbps, e GigabitEthernet, que opera a 1000Mbps. Para que
estas taxas mais altas possam ser alcançadas é necessário um suporte de hardware
adequado. Tanto a interface de rede do computador quanto o Hub ou Switch ao qual o
computador será ligado devem possuir capacidade de transmissão compatível. Por
exemplo, mesmo que um computador possa operar a 100Mbps, essa taxa não poderá ser
alcançada se o Switch ao qual o computador está ligado operar em 10Mbps.
Quando o acesso à rede não for a partir de uma rede local, mas sim a partir de um
ambiente doméstico, três principais opções de conexão são as mais importantes: dial-up,
cabo, ADSL. Conexões dial-up são realizadas através da linha telefônica comum das
residências sem que nenhuma modificação seja necessária. O computador que será ligado
à rede deve possuir um modem dial-up para comunicar-se com a rede. Apesar de prática,
este tipo de conexão opera com taxas muito baixas, chegando a um máximo de 56Kbps
(56 kilobits por segundo). Conexões ADSL também utilizam a liha telefônica, mas neste
caso a operadora de telefonia local deve suportar a tecnologia. Conexões ADSL podem
operar em diversas taxas: 128Kbps, 256Kbps, 300Kbps, 600Kbps, 1Mbps. Outra opção
para conexão em ambiente doméstico, mas com maior largura de banda é o uso de
conexão a cabo de operadores de TVs a cabo. As taxas alcançadas são similares às taxas
de conexões ADSL: 128Kbps, 256Kbps, 384Kbps, 512Kbps.

Conexões entre equipamentos de rede, diferentemente das conexões dos
computadores à rede, são mais complexas e normalmente envolvem distâncias maiores.
Por conta disso, as tecnologias utilizadas nestes ambientes são diferentes. Um primeiro
tipo de conexão a longa distância envolve a utilização da tecnologia ATM. Apesar de
permitir a conexão de computadores à rede, a tecnologia ATM é hoje muito utilizada na
implementação de backbones. Por exemplo, o backbone da RNP (Rede Nacional de
Pesquisa) é implementado através de ATM. A grande vantagem desta tecnologia, além
das altas taxas de transmissão, é o tipo de serviço oferecido. Caminhos e circuitos virtuais
podem ser formados na criação de redes lógicas dinâmicas sobre uma infra-estrutura
física fixa. Redes ATM também operam em várias taxas diferentes. Em conexões com
computadores encontram-se, tipicamente, conexões de 25Mbps. Conexão de 155Mbps
também podem ser conseguidas, mas neste caso o computador deve utilizar fibra ótica em
sua conexão com a rede. Conexão de 155Mbps são típica entre equipamentos de rede.
Conexões com taxas mais altas podem ser alcançadas de acordo com a disponibilidade
dos serviços.

3.2.3. Serviços básicos de rede
Para que uma rede de computadores possa operar adequadamente, a estrutura de
conectividade não é suficiente. Serviços complementares devem ser fornecidos de forma
que a interconexão lógica entre computadores passe a ser possível.
Como visto anteriormente, em uma rede local cada computador recebe um
endereço (endereço MAC) que é utilizada na troca de informações entre computadores de
uma mesma rede local. Quando os computadores que estão se comunicando encontram-se
em rede locais diferentes, tipicamente interconectadas através de roteadores, o esquema
de endereçamento MAC não é sufuciente, já que o mesmo tem escopo local. Um segundo
esquema de endereçamento acaba sendo fornecido. Cada máquina de uma rede possui
então dois endereços: um endereço MAC para comunicação no escopo local, e um
endereço de rede (tipicamente um endereço IP) para conexão com máquinas localizadas
em redes locais diferentes.
Para o usuário de computadores, entretanto, o uso de endereços de computadores
é uma tarefa complicada, pois os endereços são definidos através de números inteiro
muitas vezes difíceis de serem memorizados. Uma forma alternativa de endereçamento,
que utiliza nomes no lugar de números, é fornecida. Neste caso, o usuário deve fornecer o
nome dos computadores que deseja contactar, por exemplo www.rnp.br. Um serviço
DNS (Domain Name Server) é então contactado para fornecer o endereço de rede
correspondente. Assim, existe um processo de tradução de nomes de máquinas para
endereços de rede executado por um servidos DNS. Normalmente, cada rede local ou
corporação possui um servidor DNS próprio, que permite que os computadores da rede
local solicitarem as tradução de nomes de computadores para máquinas. O DNS não é um
serviço obrigatório, já que a partir do endereço de uma máquina é possível se entrar em
contato com ela, mas é um serviço importante porque facilita muito as tarefas do usuário.
Assim, dificilmente encontraremos redes que não tenham um servidor DNS associado.
Ainda em relação ao endereçamento de computadores, uma questão importante é
saber como os endereços são definidos. Os endereços MAC são estaticamente
identificados e fornecidos pela interface de rede. Apesar de em algumas interfaces estes
endereços poderem ser alterados, o uso de endereços MAC fornecidos pelo fabricante é o

mais recomendado. Primeiro porque isso livra de se executar mais uma tarefa de
administração. Depois porque a alteração desses endereços pode, no caso de um
administrador menos cuidadoso, fazer com que dois computadores diferentes tenham o
mesmo endereço MAC. O endereço de rede, por sua vez, não é fornecido pela interface
de rede e deve ser determinado pelo administrador da rede de alguma forma. A primeira,
a ainda mais comum, é configurar o software de rede de cada computador informando o
endereço de rede para cada computador de rede. Uma alternativa mais prática, entretanto,
é o uso do servico DHCP. Neste caso, quando um computador é ligado, o mesmo entra
em contato com um servidor DHCP da rede local solicitando um endereço de rede. O
servidor DHCP responde então fornecendo tal endereço que acaba sendo
automaticamente configurado no computador que fez a solicitação. O uso de DHCP
facilita a administração dos endereços de rede porque o administrador não precisa mais
configurar cada computador em particular. Entretanto, um mesmo computador, quando
do uso de DHCP, não receber sempre o mesmo endereço de rede.
Por fim, um último serviço importante são os firewalls/proxies. Um firewall é
colocado em uma rede local com o intuito de proteger esta rede de acessos externos
indevidos. Inicialmente o firewall barra qualquer tráfego externo que esteja sendo
enviado para a rede interna, permitindo a passagem apenas de tráfego autorizado.
Eficientes em relação a segurança, muitas vezes os firewalls se tornam um problema
quando do uso de videoconferência. Como são baseados em portas, os firewalls barram
tráfego de acordo com a porta destino. Entretanto, aplicações de videoconferência
utilizam um conjunto de portas bem maior que aquele utilizado por aplicações ditas
convencionais (como navegação Web, correio eletrônico e transferência de arquivo).
Nestes casos, os firewalls devem ser adequadamente configurados para trabalhar em
sintonio com as aplicações de videoconferência. É importante notar que na maior parte
dos casos o firewall em si não é o problema, mas sim a falta de configuração do mesmo,
que deve ser executada pelo administrador da rede.
A Figura 3.25 mostra uma rede com os serviços básicos apresentados até o
momento.

Figura 3.25 - Serviços básicos de rede

3.2.4. Unicast, broadcast e multicast
Os computadores de uma rede podem se comunicar de três formas diferentes:
unicast, broadcast e multicast. A comunicação unicast é a mais óbvia: dois computadores

de redes locais quaisquer trocam dados entre sim, sendo que existe apenas um receptor e
um transmissor. Neste tipo de comunicação, diz-se que existe um tráfego unicast entre o
transmissor e o receptor. Todos os equipamentos de rede permitem a passagem de tráfego
unicast por default, exceto se forem configurados de forma diferente, como acontece
tipicamente com os firewalls, que podem barrar os tráfegos uniscast considerados
perigosos.
Diferentemente do tráfego unicast, o tráfego multicast envolve um transmissor e
vários destinos que são todos os computadores de uma rede local. Solicitações de
endereços DHCP, por exemplo, são feitas através de tráfego broadcast, onde a máquina
que ainda não possui um endereço de rede faz uma solicitação a todas as outras máquinas
da rede local. O servidor DHCP recebendo a solicitação envia uma resposta ao
transmissor com o endereço de rede solicitado. Tráfego broadcast consegue ultrapassar
Hub e Switches, mas normalmente é barrado por roteadores.
O último tipo de tráfego é o tráfego multicast, que reside entre os tráfegos unicast
e broadcast. Um tráfego multicast possui mais de um receptor, mas dificilmente os
receptores serão todos os computadores de uma rede. Para entender melhor a motivação
de se ter tráfego multicast, consideremos um transmissor que precisa enviar um vídeo
para três receptores diferentes, mas que inicialmente só consegue fazer transmissoes
unicast (Figura 3.26).

Figura 3.26 - Transmissão a vários destinos com tráfego uniscast
A Figura 3.26 mostra o que acontece nesta situação. O transmissor deve enviar
várias cópias da mesma informação para conseguir atingir todos os receptores. Isso gera
um desgaste de processamento no transmissor e um desperdício de largura de banda na
rede. Em uma transmissão multicast, entretanto, este desperdício não é encontrado porque
uma única cópia da mensagem é enviada, e a rede se responsabiliza em transmitir esta
cópia aos vários receptores, como mostrado na Figura 3.27.

Figura 3.27 - Transmissão a vários receptores através de tráfego multicast

3.2.5. Fatores que influenciam o desempenho
Para que uma rede funcione adequadamente, a conectividade e os serviços básicos
são necessários. Entretanto, para muitas aplicações a rede pode não funcionar
adequadamente mesmo que a interconexão de equipamentos e serviços disponíveis
estejam presentes. Um fator crítico para aplicações dependentes do tempo, como
telemedicina, videoconferência e educação a distância é o desempenho da rede. Vários
fatores influenciam este desempenho.
Inicialmente, o desempenho é influenciado pela conexão local dos computadores
à rede. Em redes locais, que funcionam normalmente a 10Mbps, o desempenho não é
muito afetado pela conexão à rede. Entretanto, em acessos domésticos, cujas taxas pode
varias de 33,6Kbps (dial-up) a 1Mbps (cabo ou ADSL), o desempenho pode ser muito
degradado. Assim, muitas vezes uma aplicação pode não funcionar adequadamente
mesmo em uma rede não congestionada se o acesso a esta rede for de baixa qualidade.
Por exemplo, dificilmente se consegue fazer uma boa videoconferência com acesso dialup à rede.
A rede em si também pode representar um problema em relação ao desempenho.
Por exemplo, a Internet, em momentos de congestionamentos, pode não ser capaz de
garantir o adequado transporte dos dados de uma aula a distância prejudicando o
andamento dos trabalhos. Aumentando a capacidade de conexão de Internet melhoraria,
obviamente, as condições de transmissão, mas nem sempre isso é possível. Diz-se, nestes
casos, que a rede não apresenta QoS (Qualidade de Serviço), já que não se tem nenhuma
garantia de que as informações enviadas chegarão ao destino em tempo hábil de serem
aproveitadas.
Por fim, os serviços básicos de rede também podem influenciar no desempenho
das comunicações. O exemplo mais típico e a situação mais crítica estão relacionados
com o uso de firewalls. Para que um firewall opere adequadamente, todas as informações
que possam através dele devem ser analisadas para se decidir se elas poderão ou não
serão transmitidas à frente. Este processo, entretanto, consome tempo, o que acaba
retardando a entrega dos dados e fazendo com que a comunicação se torne mais lenta.
Para aplicações onde o tempo de entrega dos dados é crítico (como videoconferência), o

benefício de segurança trazido por um firewall representa também um problema de
desempenho da comunicação devido às análises que um firewall é obrigado a fazer.
Obviamente, fatores não relacionados a rede de comunicação também influenciam
o desempenho das aplicações, como será visto mais a frente.
3.3. Zona e cascateamento.
O padrão H.323 do ITU-T define quatro principais componentes que permitem
comunicações multimídia ponto-a-ponto e ponto-multiponto:
- Terminais
- MCUs (Multipoint Control Units)
- Gatekeepers
- Gateways
Os terminais são os pontos finais das comunicações multimídia. Tipicamente, um
terminal permite comunicação bidirecional e pode ser encontrado na forma de um
microcomputador PC convencional ou como um dispositivo específico. Internamente, um
terminal roda aplicações multimídia H.323 que permitem, pelo menos, a comunicação via
áudio. Opcionalmente, entretanto, comunicações via áudio e vídeo podem ser suportadas,
dependendo do software utilizado. Felizmente, a maioria dos terminais H.323 atuais
suporta os dois tipos de serviços. A função principal de um terminal H.323 é a de se
comunicar com outros terminais multimídia, que podem ser tanto outros terminais H.323
como terminais de outros padrões (H.320, H.321, H.322, H.324, etc.). Para que tal
comunicação possa ser realizada, um terminar H.323 utiliza os serviços fornecidos por
um rede H.323.
Na prática, uma rede H.323 não é um novo tipo de rede, mas sim uma rede
tipicamente IP que possui serviços especiais voltado para as comunicações multimídia.
Tais serviços especiais são implementados através da implantação, em uma rede IP, de
MCUs, Gatekeepers e Gateways. Logo, diz-se que uma rede H.323 é uma rede IP que
fornece, via MUCs, Gatekeepers e Gateways, serviços multimídia aos terminais H.323 a
ela conectados. De acordo com o número de componentes H.323 utilizados em uma rede,
tem-se a definição de zonas H.323.

3.3.1. Zonas H.323
A Figura 3.28 apresenta uma rede H.323 com terminais, MUCs, Gateways e um
Gatekeeper.

Figura 3.28 – Rede H.323
Os gateways são responsáveis por conectar uma rede H.323 a outras redes
diferentes das rede H.323. Na Figura 3.28 dois gateways foram utilizados para conectar a
rede de exemplo a uma rede ISDN e ao sistema telefônico. Isso permite que os terminais
da rede H.323 possam se comunicar com terminais ISDN e terminais do sistema
telefônico. Para que isso seja possível, os gateways executam traduções entre os
procedimentos H.323 para os procedimentos da rede alvo (no exemplo da Figura 3.28, a
rede alvo pode ser a rede ISDN ou o sistema telefônico). Por exemplo, um terminar
H.323 pode contar-se a um terminal do sistema telefônico porque o gateway que liga a
rede H.323 ao sistema telefônico intercepta a chamada do terminal H.323 e converte os
dados em uma chamada convencional do sistema telefônico. Os gateways também devem
executar traduções para os procedimentos de finalização de chamada, conversão de mídia
e codificação. Para a comunicação entre dois terminais H.323, entretanto, os gateways
não são necessários já que não existirão conversões entre os protocolos utilizados pelos
terminais. Logo, a utilização de gateways não é obrigatória em uma rede H.323: ela só se
fez necessária se existir um requisito de interconexão da rede H.323 com outras rede não
H.323.
Os gatekeepers podem ser considerados os gerentes de uma rede H.323. Os
gatekeepers recebem todas as chamadas de uma rede H.323 e são responsáveis por
administrar os recursos de comunicação disponíveis. Além disso, os gatekeepers
fornecem serviços de endereçamento de terminais, autorização e autenticação de
terminais e gateways, gerenciamento da banda disponível, contabilização, cobrança e
roteamento de chamadas. Apesar dos vários serviços fornecidos, os gatekeepers, assim
como os gateways, são componentes opcionais em uma rede H.323. Outra característica
importante é que um gatekeeper define uma zona H.323, que é definia como um conjunto
de componentes H.323 (terminais, MCUs e gateways) administrados por um gatekeeper.
Comparativamente, uma zona H.323 é similar a um sistema autônomo em uma rede IP
sob o controle administrativo de um gerente central. Neste contexto, o sistema autônomo
IP está para a zona H.323, assim como o controle administrativo de um gerente central
está para um gatekeeper. É importante notar, entretanto, que dentro de um sistema
autônomo podem existir diversas zonas H.323, cada uma gerenciada por um gatekeeper
diferente. Mais que isso, uma rede H.323 pode ser constituída de várias zonas H.323 e
seus respectivos gatekeepers.

Por fim, o último componente de uma rede H.323 é o MCU (Multipoint Control
Unit - Unidade de Controle Multiponto). Este componente passa a ser necessário a partir
do ponto em que conferências entre três ou mais terminais H.323 tornam-se uma
necessidade. Todos os terminais que participam de uma mesma conferência estabelecem
uma conexão com um MCU. Tal MCU é responsável por gerenciar os recursos
associados à conferência em andamento, como o CODEC utilizado pelos terminais e os
fluxos de áudio e/ou vídeo da conferência. Novamente, o MCU não é um componente
obrigatório em uma rede H.323, e pode não ser utilizado se conferências entre três ou
mais participantes não ocorrerem.
Apesar de serem componentes com uma sepração lógica clara, os MCUs,
gateways e gatekeepers podem ser implementados fisicamente em dispositivos separados
eu não. Por exemplo, um mesmo software rodando em um PC pode fornecer os serviços
executados por um gatekeeper e por um MCU ao mesmo tempo. Gatekeepers e MCUs,
além disso, não necessitam, obrigatoriamente, de hardware específico: muitas soluções
atuais destes componentes implementam gatekeepers e MCUs como aplicações para
ambiente Windows ou Unix, por exemplo. Gateways, entretanto, já necessitam um
hardware mais adequado, já que a interligação de redes diferentes (uma rede H.323 com
uma rede não H.323) força o gateway a utilizar hardware específico para cada uma das
redes as quais o gateway está conectado.

3.3.2. Cascateamento de MCUs
Em muitas situações, o desempenho de um MCU pode degradar, principalmente
quando o número de terminais participantes de uma conferência for elevado, ou quando o
número de conferências gerenciadas por um único MCU for muito grande. A causa disso
é que a capacidade de processamento de um MCU acaba se esgotando a medida que
novos participantes estabelecem conexão e passam a usar os serviços do MCU. Nestas
condições, é necessário um incremento na capacidade de processamento disponível, de
forma que o desempenho associado a um MCU não seja degrada a níveis intoleráveis.
Entretanto, fornecer processamento envolve a adição de mais memória e processadores
no hardware de um MCU, o que nem sempre é possível. Neste contexto, o cascateamento
de MCUs acaba sendo uma solução importante, já que permite o aumento de
processamento associado aos serviços de um MCU, reduzindo o impacto da perda de
desempenho, sem obrigar a adição de processadores e memória em um MCU em
operação.
O princípio básico do cascatemaneto de MCUs pode ser observado a partir do
seguinte exemplo. Supondo uma conferência "a" (com "na" terminais participantes)
gerenciada por um MCU "A", e uma conferência "b" (com "nb" terminais participantes)
gerenciada por um MCU "B", diz-se com os MCUs "A" e "B" são cascateados para que
uma nova e maior conferência, resultando da união das conferências "a" e "b", seja
formada. A nova conferência "a+b" é formada por "na" + "nb" terminais participantes,
que passam a fazer parte agora de uma mesma conferência gerenciada, de forma
distribuída, pelos MCUs cascateados "A" e "B".
O cascateamento de MCUs é conseguido porque os MCUs participantes do
cascateamento estabelecem uma conexão por onde os fluxos multimídia de seus
respectivos terminais originais passam. Por exemplo, supondo um MCU com capacidade
para suportar no máximo 100 terminais a 128 Kbps, pode-se elevar o número máximo de

terminais até 198 através do cascateamento com um outro MCU idêntico. Cada MCU
passa a gerenciar 99 conexões com terminais comuns, mais uma conexão com o outro
MCU participante do cascateamento. Vários MCUs podem ser utilizados em um
cascateamento, mas controlar o cascateamento para evitar um número muito grande de
MCUs intermediários entre dois terminais é importante. Este controle é necessário porque
os MCUs normalmente escolhem a transmissão de vídeo associada ao terminal cujo
usuário tem uma maior participação no áudio, isto é, o video atualmente transmitido em
uma conferência é aquele proveniente do usuário que está falando no momento. Com um
número maior de MCUs intermediários, os participantes da conferência irão "competir"
mais entre si na transmissão de vídeo, e vários MCUs (e não apenas um) teverão decidir
qual vídeo será o transmitido. Quanto maior o número de MCUs intermediários
utilizados, maior será o atraso desta decisão.

4. Operação de Sistemas de Videoconferência
4.1. Noções básicas de áudio
Por definição, as aplicações destinadas a videoconferência incluem suporte a
áudio. Na realidade, trata-se de um elemento que merece atenção especial. Ao invés do
vídeo, onde a perda de um quadro na maioria dos casos não chega a ser prejudicial à
aplicação, a perda de trechos de áudio em uma sessão de videoconferência pode
comprometer seriamente a interatividade. Conforme Tanembaum [TAN 97], o ouvido é
sensível a variações de som que duram milésimos de segundo, tempos inferiores aos
necessários para o olho perceber variações de luz. Desta forma, um jitter de apenas
alguns milésimos de segundo em uma transmissão multimídia afeta mais a qualidade do
som percebido do que a qualidade da imagem percebida.
Assim como vídeo digital, o áudio sempre é obtido a partir de fontes analógicas,
necessitando a conversão analógico-para-digital (A/D). A conversão de um sinal
analógico em um sinal digital envolve a captura de uma série de amostras da fonte
analógica. A agregação das amostras forma o equivalente digital de uma onda sonora
analógica. Quanto maior a taxa de amostragem, maior a qualidade do som digital, pois
foram utilizados mais pontos de referência para replicar o sinal analógico. O processo de
conversão A/D pode ser dividido em três fases: amostragem, quantização e compressão.

4.1.1. Amostragem
Trata-se do processo de medir valores instantâneos de um sinal analógico em
intervalos regulares [CHA 98]. O intervalo entre as amostras é determinado por um pulso
de clock, e a freqüência deste clock é chamada Taxa de Amostragem.
Em 1928, Henry Nyquist provou que a representação digital de um sinal
analógico poderia ser funcionalmente idêntica à onda que o originou, contanto que a taxa
de amostragem fosse no mínimo o dobro da freqüência mais alta presente naquela onda
(Teorema de Nyquist). Por exemplo, a voz humana, com uma freqüência máxima de 4
kHz, requer 8.000 amostras por segundo para se obter uma representação digital fiel.

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

Figura 4.1 - (a) Onda de Áudio. (b) Amostragem. (c) Quantização

A Figura 4.1 ilustra como uma onda de áudio (a) é amostrada (b) e quantizada
com 3 bits (c) em valores discretos. Convém observar que amostras com diferenças na
representação analógica podem ser atribuídas ao mesmo valor discreto após o processo de
quantização, devido ao número finito de possibilidades (com 3 bits, podem-se representar
8 quantizações diferentes). Esse erro, introduzido pela quantidade finita de bits, é
chamado de Erro de Quantização, e pode ser detectado pelo ouvido humano se for muito
grande.
Um exemplo das duas fases iniciais de conversão A/D de som são os CDs de
áudio. Estes são codificados em 44.100 amostras por segundo, capturando freqüências de
até 22.050 Hz (conforme o teorema de Nyquist). São usadas amostras de 16 bits cada,
possibilitando 65.536 valores distintos - embora a capacidade de percepção do ouvido
humano, considerando intervalos do mais baixo som audível, chegue a 1 milhão (o que
comprova que CDs de áudio apresentam ruídos de quantização). Caso se considerasse a
transmissão de áudio de CD, com 44.100 amostras por segundo de 16 bits, a largura de
banda necessária seria
44.100 * 16 = 705,6 kbps para som mono, e
44.100 * 16 * 2 = 1,411 Mbps para som estéreo.
A transmissão de som com qualidade de CD em estéreo, conforme apresentado
anteriormente, é capaz de demandar um canal T1 completo - o que comprova a
necessidade de compressão de tais dados, mesmo que em videoconferência a qualidade
de som utilizada seja inferior, em termos de amostras por segundo e bits por amostra.
A tabela X.1 apresenta um resumo das características das Recomendações do
ITU-T relacionadas a codificação de áudio e referenciadas nas recomendações da série H.
São apresentados o tipo de algoritmo usado por cada codec, a taxa de bits a qual se
destina, a freqüência de trabalho, o delay típico entre dois pontos (exclusivamente do
codec, sem considerar o canal) e aplicações típicas. Maiores detalhes sobre os codecs de
áudio serão fornecidos a seguir, em suas respectivas descrições.
Tabela 4.1 - Codecs de Áudio do ITU-T
Delay
Taxa de Largura
entre
Bits
de Banda
Pontos
(kbit/s)
(Hz)
(ms)

Recomendação
(Ano de
Aprovação)

Algoritmo

G.711(1972)

PCM

56, 64

300 3,4k

<1

G.722(1988)

Sub-ADPCM

48, 56,
64

50 - 7k

<2

300 3,4k

67-97

300 3,4k

<2

ACELP G.723.1(1995) 5,3MP-MLQ - 5.3, 6.3
6,3
G.728(1992)

LD-CELP

16

Aplicação
Telefonia GSTN,
videoconferência
H.320/H.323
Telefonia e
Videoconferência ISDN
Videotelefonia
GSTN,Telefonia
H.323,VoIP (básico)
GSTN,Videoconferência
H.320

G.729(1995)

CS-ACELP

8

300 3,4k

25-35

G.729 - A(1996)

CS-ACELP

8

300 3,4k

25-35

Telefonia GSTN, Modem
GSTN, Videotelefonia
H.324 GSTN
Modem GSTN,
Videotelefonia H.324
GSTN

4.1.3. Modulação por código de pulso
G.711
A recomendação G.711, editada inicialmente em 1972, especifica a modulação de
sinais de freqüência de voz por código de pulso, por isso também é referenciada como
PCM (Pulse Code Modulation). A codificação é realizada a uma taxa nominal de 8000
amostras por segundo (8 kHz), utilizando 7 ou 8 bits por amostra. A taxa de transmissão
dessa codificação resulta em 7 x 8000 = 56 kbit/s ou 8 x 8000 = 64 kbit/s. Novamente de
acordo com o teorema de Nyquist, a especificação G.711 pode codificar freqüências de
áudio entre 0 e um máximo de 4 kHz.
As regras de codificação são referenciadas como A-law (utilizado na Europa) e
m-law (utilizado na América). Apesar do formato resultante da codificação se parecer
com uma função logarítmica, a conversão dos sinais é definida por tabelas de decisão.
São especificadas quatro tabelas diferenciadas, para valores A-law / m-law, tanto
positivos quanto negativos.
O áudio de entrada é dividido em segmentos, cada um deles usando quantidades
diferentes de intervalos como valores nas tabelas de decisão. A maior parte dos
segmentos contém 16 intervalos, e o tamanho dos intervalos dobra de segmento a
segmento. A Figura 4.2 mostra três segmentos com quatro intervalos em cada um. A
codificação m-law usa 8 segmentos de 16 intervalos cada nas direções positiva e
negativa, começando com um tamanho de intervalo 2 no segmento 1, e incrementando
até um tamanho de intervalo 256 no segmento 8. A codificação A-law usa 7 segmentos.
O menor (de tamanho de intervalo 2) contém o dobro de intervalos dos demais (32
intervalos). Os seis segmentos restantes contêm 16 intervalos cada, dobrando de tamanho
de 4 (segmento 2) até 128 (segmento 7). A codificação A-law, usada internacionalmente,
representa sinais menores com maior fidelidade que a m-law. A recomendação também
apresenta tabelas de conversão m-law <=>A-law.

Figura 4.2 - Segmentação de uma Onda de Áudio codificada com PCM

4.1.4. Algoritmos baseados em diferenças
A partir da técnica PCM, foram propostas algumas implementações diferenciadas.
Os codificadores e decodificadores DPCM e ADPCM funcionam baseados na expectativa
de que as amostras de áudio vizinhas sejam semelhantes entre si. Assim, o codificador
DPCM calcula a diferença entre o valor efetivo da amostra e o valor provável (com base
na comparação pelas amostras anteriores), e realiza a codificação PCM apenas sobre o
resultado da diferença. Desta forma, a taxa de bits gerada é inferior à gerada pela
recomendação G.711.
O método ADPCM emprega uma combinação de adaptações de quantização e
predição sobre o método DPCM. Adaptação, nesse contexto, significa reação a alterações
no nível e no espectro do sinal de áudio de entrada. Existem duas formas de realizar a
predição adaptativa:
- Estimativa avançada (forward estimation), onde as amostras quantizadas do
sinal de entrada são usadas para derivar estimativas;
- Estimativa invertida (backward estimation), onde as estimativas são geradas
com base na saída do quantificador e no erro de predição ocorrido.
G.722
A recomendação G.722, proposta em 1988, descreve as características de sistemas
de codificação de áudio (50 a 7000 Hz), usados em diversas aplicações de conversação de
alta qualidade. O sistema de codificação utiliza a técnica SB-ADPCM (sub-band adaptive
differencial pulse code modulation), a uma taxa de 64 kbit/s. Nesta técnica, a banda de
freqüência é dividida em duas sub-bandas : alta (H) e baixa (L). Os sinais em cada subbanda são codificados usando ADPCM. O sistema possui três modos de operação para
codificação do áudio a 7 kHz, com variações na taxa de bits e na taxa de bits do canal de
dados auxiliar (para prover a taxa efetiva de 64 kbit/s usando os bits da sub-banda
inferior. Os modos de operação disponíveis são apresentados na Tabela X.2.
Tabela 4.2 - Modos de operação da recomendação G.722
Modo
1
2
3

Taxa de bits de áudio a Taxa de bits do canal
7 kHz codificado
de dados auxiliar
64 kbit/s
0 kbit/s
56 kbit/s
8 kbit/s
48 kbit/s
16 kbit/s

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

4.1.5. Codificação por Predição Linear por Ativação de Código
G.731.1

A Recomendação G.723.1, editada em 1996, especifica uma representação
codificada para compressão de diálogo ou outros sinais de áudio em serviços multimídia
a taxas de bits muito baixas, com o objetivo de servir como suporte de áudio à
recomendação H.324. As taxas de bit associadas são 5,3 kbps (mais flexível) e 6,3 kbit/s
(melhor qualidade). A codificação do áudio é realizada em quadros de 30 milissegundos.
O formato G.723.1 foi selecionado pelo Fórum VoIP (Voice over IP) como o codec base
para aplicações de Voz sobre IP a baixas taxas de bit [CHA 98].
Esse codificador foi projetado para operar com sinais digitais, obtidos a partir da
filtragem da fonte analógica (a filtragem é definida na Recomendação G.712), e então
amostradas a 8000 Hz e convertidas para PCM em 16 bits para a entrada do codificador.
A saída do decodificador realiza o processo inverso. O princípio da codificação é a
predição análise-por-síntese, seguida de mecanismos para minimizar erros perceptíveis.
O codificador trabalha em blocos (quadros) de 240 amostras cada (8000 amostras por
segundo x 0,030 segundos).
Os componentes do algoritmo apresentado na Recomendação são definidos em
forma de função na própria Recomendação, que inclui também os diagramas de bloco
(representação visual da interação dos componentes) para cada componente.
G.728
A recomendação G.728, publicada em 1992, provê codificação de áudio a 3,1 kHz
para transmissão a 16 kbps. É normalmente utilizada em sistemas que operam a 56 ou 64
kbps. Com requerimentos computacionais bem mais altos, o padrão G.728 provê a
qualidade do padrão G.711 - a um quarto da taxa de transmissão. O algoritmo utilizado
para a codificação é o LD-CELP (low-delay excited linear prediction).
G.729 e G.729a
As recomendações G.729 e G.729a, aprovadas respectivamente em 1995 e 1996,
especificam a codificação de sinais de áudio na faixa de 3,1 kHz, para transmissão a 8
kbps. A recomendação G.729A exige menos poder computacional que a G.729; ambas
possuem latência menor que a G.723.1. Existe uma boa expectativa do uso da
recomendação G.729A para transmissão de áudio compactado em redes sem fio
(wireless).
4.2. Noções básicas de vídeo
O vídeo é uma seqüência de imagens paradas que, apresentadas a uma taxa
suficientemente rápida, causam a impressão de movimento contínuo. O recurso de
imagem em movimento é produzido mediante aproveitamento da limitação de velocidade
do olho humano para perceber alterações de imagens.
Para que o vídeo (assim como o áudio) possa ser manipulado pelo computador,
este deve ser capturado na sua forma analógica e armazenado como informação digital.
Isto pode ser feito através de uma placa de captura de vídeo instalada no computador ou,
em alguns casos, por um equipamento de captura externo.
A fonte de vídeo analógica pode ser armazenada em qualquer formato (8 mm,
Beta SP, HI-8, Laserdisc, Super VHS ou VHS) ou alimentada ao vivo a partir de uma

câmera. A fonte pode ser conectada a placa de captura usando qualquer dos três tipos de
conectores listados abaixo, dependendo do tipo de conector que a placa suporta:
- S-Video (ou Y/C Video): transmite sinais de vídeo separando as partes de
crominância (cor) e luminância (brilho) do sinal de vídeo resultando em uma
qualidade de imagem superior comparada a Composite Video. Os cabos deste
tipo de conexão transmitem as informações de cor e brilho em dois fios
separados. Y e C são as abreviações em inglês de luminância (luminance) e
crominância (chrominance). O S-Video utiliza um conector de quatro pinos
chamado de mini-DIN.
- Composite Video: a informação de vídeo é transmitida em um único sinal
combinando as informações de cor e brilho dentro do sinal. Composite video é
transferido entre dispositivos de vídeo usando um único cabo de conexão com
um conector RCA. Por combinar os sinais de crominância e luminância dentro
de um só, essas duas partes de informação devem ser separadas uma da outra
na televisão por um filtro. Este processo resulta em alguma distorção e
degração da imagem.
- Component Video: transfere informações de vídeo usando múltiplos sinais
individuais, resultando na transferência de sinal de mais alta qualidade e
distorção mais baixa. Component video usa três cabos de vídeo coaxiais com
conectores RCA (alguns componentes usam conectores BNC) para transferir
os três componentes do sinal.
No processo de captura e digitalização de vídeo, devem ser considerados os
seguintes componentes:
- Resolução (resolution): são as dimensões horizontal (quantidade de colunas
de pixels) e vertical (quantidade de linhas de pixels) da sessão de vídeo.
- Quantidade de cores (color depth): este componente refere-se à quantidade
de bits utilizados para expressar cada uma das cores básicas RGB
(Red/Green/Blue). Essa quantidade varia de 8 bits (256 cores) até 24 bits
(usando 8 bits para vermelho, 8 bits para verde e 8 bits para azul, resultando
16.7 milhões de cores).
- Taxa de quadros (frame rate): o número de quadros (frames) exibidos por
segundo. No cinema, por exemplo, a taxa de quadros é 24 fps (frames por
second), enquanto que na televisão essa taxa sobe para 25 fps (sistema PAL)
ou 30 fps (sistema NTSC).
É possível determinar, com base nesses parâmetros, a banda necessária para um
determinado tráfego de vídeo. Supondo um vídeo com resolução de 640x480, 24 bits (3
bytes) e uma taxa de 30 fps, o tráfego gerado por esse vídeo, por segundo, seria dado pela
expressão:
640 * 480 * 3 * 30 = 27,648 Mbps
Ou seja, estas informações requerem grande quantidade de largura de banda para
serem transmitidas pela rede (seria necessário no mínimo um canal Fast Ethernet para
prover banda passante para essa aplicação).
Portanto, é fundamental aplicar técnicas manipulação de captura de vídeo
(alteração dos parâmetros resolução, quantidade de cores e taxa de quadros) e de

compressão de dados para que exista uma redução da quantidade de espaço que será
alocado para armazenar informações como no caso da videoconferência.

4.2.1. Compressão de vídeo
Trata-se do processo de utilização de técnicas e algoritmos para substituir as
informações originais por descrições matemáticas mais compactas. A descompressão é o
processo inverso, no qual as descrições matemáticas são convertidas nos dados originais.
O algoritmo responsável pela compressão e descompressão chama-se CODEC
(abreviatura de COmpression e DECompression). Este componente pode ser
implementado tanto em software quanto em hardware. O termo CODEC também é
atribuído ao hardware que realiza o processo de digitalização (enCOder e DECoder).
Considerando que o vídeo é uma sequência ordenada de imagens, pode-se analisar
a compressão de vídeo em dois âmbitos distintos: interquadro (interframe) e intraquadro
(intraframe).
- Compressão interquadro (ou compressão temporal): é compactação entre os
quadros de um vídeo. É utilizado um quadro chave (key frame), que é sempre
a referência para os quadros que o seguem, funcionando como uma espécie de
fonte de informação. O conjunto de informações que contêm as diferenças
entre o quadro atual e o quadro chave ou quadro anterior é chamando de delta
frame. Todas as técnicas interquadro baseiam sua efetividade na redundância
entre os quadros - quanto mais redundância entre os quadros, maior a
eficiência deste tipo de método [CIS 2002].
- Compressão intraquadro (ou compressão espacial): é a compactação dos
dados de um quadro, seja ele um quadro chave ou de variação, realizada após
a compactação interquadro.
Por ser realizada após a compactação interquadro, a contribuição da compactação
intraquadro na performance geral do CODEC é menor. Primeiro, porque a base da
eficiência da compactação é a eliminação de redundâncias e, sendo assim, quanto menor
for a sequência de dados a serem compactados, menor será a probabilidade de existência
de redundâncias, comprometendo o resultado da técnica. Segundo, porque é muito maior
a redundância de dados entre um frame e outro do que a redundância contida em um
único delta frame [BOR 2001].

4.2.2. Padrões ITU-T: H.261 e H.263
A recomendação H.261 descreve e especifica a codificação, multiplexação e
transmissão de imagens em movimento em taxas de bits múltiplas de 64 kbit/s. Esse
padrão também é referenciado como p x 64 Kbits/s, onde p varia de 1 a 30 (a taxa de bits
varia de 64 Kbit/s a 2 Mbit/s). Esse codec foi projetado inicialmente para linhas ISDN,
que operam nesta faixa.
O algoritmo de codificação usado é um híbrido de predição interquadro e
intraquadro. Inicialmente, as redundâncias temporais entre imagens sucessivas são
removidas. As imagens restantes são transformadas usando a técnica DCT. O algoritmo
de codificação H.261 é similar ao MPEG, porém estes são incompatíveis entre si. Além
disso, o H.261 requer sensivelmente menos poder de processamento para codificação em
tempo real do que o MPEG [BOR 2001].
São especificados dois formatos de imagem para este padrão:

-

CIF (Common Intermediate Format) - neste formato, a estrutura de
amostragem de luminosidade é de 352 colunas por 288 linhas. A amostragem
de cada um dos componentes de diferença de cor é feita em 176 colunas por
144 linhas. A área de imagem coberta por essas quantidades de colunas e
linhas possui uma proporção 4:3, que corresponde à área ativa das entradas de
vídeo padrão.
- QCIF (Quarter-CIF) - esse formato possui a metade das colunas e linhas no
formato CIF. Sua implementação é obrigatória nos codecs que cumpram a
especificação H.261, ao contrário do CIF (opcional).
A escolha de CIF ou QCIF depende da capacidade disponível do canal (QCIF é
normalmente usado se p<3) [CIS 2002].
O algoritmo inclui um mecanismo que otimiza a utilização da largura de banda,
onde movimentos rápidos possuem qualidade de imagem menor e movimentos mais
lentos possuem melhor qualidade. Usada dessa maneira, o H.261 apresenta codificação a
taxa constante de bits (CBR), mas não uma taxa constante de qualidade de imagens, que
tipicamente gera taxas de bits variáveis (tráfego VBR).
A recomendação H.263 especifica a representação codificada que pode ser usada
para compressão de imagem em movimento, para aplicações audiovisuais em baixas
taxas de bits.
O algoritmo de codificação é baseado (e muito similar) no algoritmo da
recomendação H.261, com a inclusão de algumas opções de codificação para incremento
de performance e mecanismos de recuperação de erro.
Além dos dois formatos de imagem apresentados no padrão H.261, outros três
formatos foram apresentados. Suas dimensões e obrigatoriedade de implementação estão
relacionadas na Tabela X.1, juntamente com os formatos da recomendação anterior.
Tabela 4.3 - Formatos de imagem das recomendações H.261 e H.263
Formato

Colunas

Linhas

Suporte em
H.261

Suporte em
H.263

Sub-QCIF

128

96

QCIF

176

144

Obrigatório

Obrigatório

CIF

352

288

Opcional

Opcional

4CIF

704

576

Opcional

6CIF

1408

1152

Opcional

Obrigatório

4.2.3. Vídeo em ação
A importância do vídeo para a tecnologia de videoconferência é evidente, uma
vez que é este recursos que cria a sensação de presença, propiciando aos participantes de
uma reunião a noção espacial dos participantes e objetos do local remoto. Através do
contato visual, é possível saber o quanto os outros estão envolvidos no assunto, a razão
de eventuais pausas no diálogo, além de perceber atitudes e outros aspectos inerentes ao
diálogo, tais como humor ou ironia, por exemplo.

Além dos tópicos relacionados a captura, digitalização, padronização, entre outros
abordados acima, mais alguns aspectos devem ser considerados para otimização da
utilização do vídeo em sessões de videoconferência:
- Localização da câmera: dependerá do tipo de conferência e de câmera ou
sistema utilizado. Tanto em sistemas desktop quanto em sistemas baseados em
sala, deve-se posicionar a câmera próxima da fonte que recebe o vídeo remoto
(monitor do PC, televisão, tela de projeção). Desta forma, os participantes
podem olhar para esta fonte (ou seja, para os outros participantes) enquanto
falam e a câmera representará suas imagens com contato "olho-no-olho",
como quando conversamos num mesmo local com outra pessoa.
- Foco: nitidez ou clareza de uma imagem. Imagens ou telas fora de foco são
borradas e desprovidas de clareza. Inversamente, imagens bem enfocadas são
detalhadas e facilmente reconhecíveis. É importante que uma exibição em
vídeo seja enfocada corretamente para produzir uma boa qualidade de
imagem. O foco é de especial importância para sistemas de projeção de vídeo
que dispõe de foco altamente ajustável para permitir uma variedade de
tamanhos e distâncias da tela. Em geral, todas as câmeras utilizadas para
videoconferência possuem regulagem de foco, desde as mais simples usadas
em sistemas desktop (foco manual) até as mais sofisticadas de sistemas
baseados em salas (foco automático).
- Campo de visão: refere-se à área coberta por uma lente de câmera. É
geralmente medido com um ângulo e é uma função do comprimento focal da
lente e da distância dos objetos que estão sendo capturados. Em
videoconferência, o campo de visão deve ser levado em conta no momento da
escolha do tipo de câmera para determinado cenário, de acordo com o número
de participantes da sessão, tamanho e layout da sala.
4.3. Fatores Ambientais
A videoconferência utiliza diversos tipos de recursos, mídias, equipamentos e
periféricos, que quando utilizados propriamente são um expressivo e poderoso
instrumento de comunicação.
Mas estes elementos precisam ser adequados de forma a compor uma narrativa
eficiente, bem como serem checados para assegurar que a videoconferência transcorra
tranquilamente. O equilíbrio entre codificação, transporte, qualidade, expectativas e custo
é uma tarefa desafiante.
O objetivo deste tópico é fornecer uma visão geral relacionada a fatores
ambientais e dicas de como proceder relevantes para a utilização da videoconferência.

4.3.1. Fatores interferentes
Planejamento do ambiente
Qualquer atual sala de conferência pode ser adaptada para ser usada como uma
sala de videoconferência fazendo os ajustes baseados nas necessidades do equipamento
de áudio e vídeo. Como na produção de cinema e televisão, onde o palco é uma parte
importante do processo, a sala de conferência é uma parte importante para promover uma

videoconferência eficaz. Ainda, um entendimento básico da audiência e da finalidade são
chaves para um projeto bem sucedido de sala.
As novas salas de videoconferência que são idealizadas e dedicadas
especificamente para a aplicação são mais fáceis de serem implementadas. No entanto,
devido a crescente aceitação da tecnologia, a videoconferência está sendo utilizada em
universidades, escolas, residências, hospitais, empresas, indústrias, salas de audiência em
tribunais, entre outros. O desafio nestes casos é a conversão e adaptação adequadas
desses espaços para a videoconferência.
Ao planejar uma sala de videoconferência, deve-se levar em consideração o
espaço disponível e o projeto de layout da sala, assim como as potencialidades do foco
visual da câmera. O tamanho do grupo atendido não depende somente do real tamanho da
sala, mas também do projeto de layout que determinará quantos participantes poderão ser
atendidos. A disposição dos assentos é então definida para permitir que os participantes
vejam e sejam vistos durante a conferência. Há uma distância mínima exigida pela
câmera para capturar todos os participantes presentes e deve ser levado em conta no
layout.
Quanto ao equipamento, além da câmera e microfone, um monitor é exigido para
receber o vídeo, e em sistemas que não dispõe do recurso picture-in-picture, um segundo
monitor é necessário para visualizar a própria imagem (que está sendo transmitida aos
locais remoros). Equipamentos adicionais como câmera de documentos, quadro branco
eletrônico, videocassete, câmeras e monitores adicionais, entre outros, devem ser também
considerados no planejamento de espaço de uma sala de videoconferência. Os
equipamentos adicionais para a videoconferência devem ser colocados de frente para o
monitor, que terá, acima dele, a câmera da sala. O objetivo é permitir que o conferencista
tenha todos os recursos audiovisuais a sua disposição com o mínimo de deslocamento
possível e, ainda, que possa manter contato visual com os participantes remotos, vendo e
sendo visto por eles.
Atender alguns detalhes críticos propiciará a implantação de uma moderna sala de
videoconferência. Esses conceitos permitem o desenvolvimento de uma sala de
videconferência confortável e funcional que vai ao encontro das necessidades físicas do
equipamento e acomoda design interior de bom gosto no ambiente de trabalho
pretendido.
Tipos de salas
A videoconferência é usada em vários locais. Os mais comuns são:
Escritório: neste caso, provavelmente a pessoa tem uma
estação cliente desktop instalada em sua estação de
trabalho pessoal. Estes sistemas podem ser baseados em
hardware (placas instaladas no PC), software ou
componentes USB. Tipicamente, uma pequena janela
com o vídeo remoto e local aparece aparecem na tela do
monitor. O áudio é enviado e recebido via microfones,
fones de ouvido, ou combinações de microfone e autofalantes. No último caso, a menos que características de

cancelamento de eco estejam disponíveis, é preciso ter
cuidado com a colocação dos auto-falantes e microfone
para evitar o retorno, que causa eco. É extremamente
aconselhável utilizar microfone de ouvido para evitar
este tipo de problema.
Sala de reuniões pequena: nos casos onde 3 a 5 pessoas
estão em reunião, um mecanismo maior de
videoconferência deve ser usado. A câmera deve ter um
campo de visão um pouco maior e foco automático. Um
microfone de mesa (com cancelamento de eco) é
colocado deve ser colocado no meio da mesa. Um
monitor grande deve estar disponível para mostrar o lado
remoto para todo o grupo. O monitor entregará o áudio
remoto adequadamente. As pessoas freqüentemente
tentam usar sistemas desktop para este tamanho de
reunião. Apesar dos resultados variarem, este não deve
ser usado com uma solução a longo prazo.
Sala de reuniões grande: quando 6 a 30 pessoas vão
participar de uma reunião, os requisitos de áudio e vídeo
tornam-se importantes. O layout da sala é importante a
fim de permitir à(s) câmera(s) mostrar(em) qualquer um
que está falando. A acústica da sala é crítica para reduzir
ruídos e sons refletidos. A projeção do vídeo remoto é
requerida em uma tela grande ou parede para permitir
que cada pessoa na reunião veja quem está falando.
Vários microfones são requeridos e mixagens devem
tratar e distribuir os múltiplos sinais para a ponta remota.
Múltiplas câmeras podem ser necessárias e devem ter
funções de pan, tilt e zoom. Controle remoto da câmera
pode ser útil.
Auditório: deve ter um bom sistema de projeção, ser
bem projetado acusticamente, e ter um sistema de
distribuição de áudio. Seguir o apresentador, que é
provável estar vagando pelo palco, torna-se o desafio.
Microfones de lapela e sem fio são boas soluções.
Considerando que os auto-falantes são tipicamente
virados para o público, as perguntas dos locais remotos
podem ser difícies de serem ouvidas pelo apresentador.
Espalhar microfones entre o público pode ser difícil e
caro, uma solução seria fornecer microfones fixos em
diversas posições. Ter uma pessa monitorando perguntas
por email ou chat é outra possibilidade.
Design interior da sala

Quando consideramos o design interior do espaço de videoconferência, os
primeiros objetivos devem ser fazer a sala o mais confortável possível, dando menos
ênfase a tecnologia na sala, e tornar a interface do usuário para utilização do sistema
amigável e previsível.
Cores específicas são recomendadas para fundos e cobertura da parede para
permitir melhor identificação dos participantes sem forçar as potencialidades de captura
da câmera de vídeo. As cores recomendadas são suaves, coberturas de paredes
texturizadas, mas paredes lisas pintadas também funcionarão se as cores forem tons terra
escuros e a iluminação estiver ajustada corretamente.
Fabricantes de mobília tem desenvolvido mesas de conferência especificamente
projetadas para permitir aos participantes da reunião ver e serem vistos pelo equipamento
de vídeo. Há vários recursos disponíveis para equipamentos de videoconferência,
incluindo mesas de conferências customizadas e armários combinados.
Iluminação
A iluminação no local da videoconferência é chave para a distribuição de imagem
de boa qualidade. A iluminação deve ser do tipo difusa e uniforme, de modo a clarear
sem ofuscar. Considere instalar difusores em luzes fixas existentes.
Para poder ver claramente todos os participantes, fontes de luz de parede ou no
chão complementam as tradicionais fontes de luz no teto. Quanto ao ângulo de
iluminação, a fonte de luz deve ser mantida em frente aos participantes acima do nível
dos olhos.
Para eliminar sombras, uma combinação de iluminação arranjada na proporção de
60/40 para o teto e parede é recomendada. A chave neste esquema de quebra de luz é
equalizar a luz disponível nos participantes e eliminar sombras, fundos escuros ou pontos
brilhantes no centro da mesa da conferência.
Acústica e áudio
A qualidade do áudio é um dos fatores mais relevantes para a eficácia da
videoconferência. Por isso, deve-se sempre testar a qualidade do áudio no início de uma
sessão. Uma forma de saber se o áudio está funcionando corretamente é iniciar a reunião
com uma rodade de introdução informal de todos os participantes.
Quanto mais perto o locutor ficar do microfone, melhor é a qualidade da
transmissão. Assim, deve-se incentivar que os participantes aprendam a utilizar
corretamente o microfone para que sejam entendidos por todos.
Quanto a acústica, é importante eliminar ao máximo o ruído vindo do exterior,
através de um isolamento acústico das paredes. O ar condicionado deve ser o mais
silencioso possível. Empregando técnicas simples como carpetes nas paredes, painéis
acústicos no teto e nas paredes, e cobertura completa nas janelas, obtêm-se resultados
eficazes para a otimização da performance do sistema. A maioria dos sistemas atuais de
videoconferência vêm com microfones capazes de captar sons de todos os lados e com
cancelamento de eco.

Os sistemas baseados em salas proporcionam a si mesmos a complexidade de
entrada e saída de áudio do sistema. Espaços maiores irão exigir mais microfones,
recursos de mixagem de áudio, e auto-falantes amplificados.

4.3.2. Etiqueta: orientação para professores, instrutores, conferencistas
A videoconferência não é muito diferente de uma reunião presencial. A cortesia
comum e a consciência dos outros envolvidos na conferência é tudo que é preciso para
realizar uma videoconferência bem sucedida. No entanto, muitos dos problemas presentes
em uma reunião presencial são ampliados em uma videoconferência. Muitas pessoas
tendem a pensar que por estarem distantes dos outros por muitos quilômetros seus
comentários e/ou ações não são recebidos pelo grupo todo. Este não é sempre o caso.
É importante saber que há um pequeno atraso entre quando você termina de falar
e os locais remotos realmente terminam de ouvir o que foi dito. É preciso deixar alguns
segundos extra para os locais remotos responderem a qualquer pergunta ou comentário
proposto ao grupo.
Lembre-se que o vídeo persegue o áudio de modo que freqüentemente a pessoa já
começou a falar por alguns segundos antes do vídeo ser alterado. É muito útil se antes de
cada pessoa falar, anunciar seu nome e o local de onde está participando. Quando você
precede seus comentários com esta simples fala, a cada vez que uma nova pessoa começa
a falar, o vídeo consegue alternar para quem está falando e todos poderão vê-lo.
Baseados nas recomendações estabelecidas pelos próprios usuários, através da
experiência prática em videoconferências, elaboramos uma listagem do que deve ser
adotado e evitado em videoconferência.
Comportamento
Os cuidados a serem tomados quando você for participar de uma
videoconferência são os mesmos que devem ser tomados para qualquer outra reunião,
mas esteja preparado para usar valores apropriados a este novo processo.
ADOTE

EVITE

Se você é moderador, chegue mais cedo
para testar a configuração do sistema,
evitando perda de tempo durante o
período destinado.

Uma vez que tudo está pronto evite a
distração de fazer ajustes e perturbar os
outros com perguntas do tipo: "Você
pode me ouvir?"

É importante falar um de cada vez para
não interromper os outros e para não
mudar o foco da tela.

Vozes que interrompem bruscamente são
desconfortáveis.

Desative o microfone quando não estiver
falando, para evitar mudanças de telas
desnecessárias.

Produzir barulho que possa perturbar a
reunião (conversas paralelas, barulhos
com dedos, canetas, etc.), pois a câmera
e microfones são muito sensíveis e
capazes de captar os mais leves sons.

Linguagem oral

O melhor e principal recurso de uma apresentação é você mesmo, portanto adote
as seguintes sugestões e torne melhor sua performance em videoconferência.
ADOTE

EVITE

Falar com voz alta e clara.

Diminuir o volume da voz no final.

Esperar o dobro do tempo habitual após
perguntas e comentários a fim de dar
tempo a que sua fala chegue aos alunos.

Começar a falar enquanto a câmera não
o focalizou.

Repetir comentários se necessário.

Erros gramaticais, gírias, vícios de
linguagem.

O professor deve dirigir-se aos
participantes remotos pelos nomes e
lugar onde estão, para tanto é indicado
preparar uma lista e mapa dos assentos.

Falar sem preparar-se.

Não esquecer de começar as aulas com
uma introdução informal, falando com
todos os alunos de modo a já testar o
áudio deles e seu próprio.

Falar muito depressa ou devagar.

Linguagem corporal
A linguagem corporal deve enriquecer a fala do locutor e não prejudicar seu
desempenho, portanto tenha os seguintes cuidados.
ADOTE
Mantenha uma posição apropriada diante
da câmera.

EVITE
Movimentos rápidos. Grandes
movimentos causam distorção na tela.
Portanto, evite movimentos
desnecessários para preservar a
qualidade da imagem.

O professor precisa se posicionar "para" a Evite expressões faciais inadequadas. Use
câmera, buscando estar sempre bem
o zoom, mas não se aproxime demais da
iluminado, bem enquadrado, nunca
câmera.
"caindo" da tela, nem cortando partes de
seu corpo. Exatamente como na
televisão!
Mantenha o contato visual com a lente da Ficar estático ou sentado, ou ainda andar
câmera e, caso existam, com os alunos
nervosamente de um lado para o outro.
locais.
Lembre-se que os locais remotos estão
lhe vendo e preste atenção em como
todos irão vê-lo. Por exemplo, coloque as
pessoas dentro do campo de visão da

Fumar, mascar chicletes, chupar balas,
brincar com objetos (chaveiros, canetas).

câmera e permaneça nesse campo.
Olhe para a câmera durante a
conferência, você deve estar olhando
para a câmera e não se distraindo
olhando pela janela ou fazendo outras
coisas. É como se estivesse olhando no
olho de outra pessoa se estivesse falando
com ela pessoalmente.

Dar as costas para a platéia, ficar atrás
da platéia.

Figurino e maquiagem
Na videoconferência, o professor precisa ter um cuidado especial com a
aparência.
ADOTE

EVITE

Roupas confortáveis que você se sente
bem.

Vestir-se inadequadamente.

Você deve usar cores sólidas ou padrões
escuros ou neutros.

Roupas totalmente pretas, com listras
finas, de cores berrantes ou com
estampas contrastantes. Evite o tweed,
listras ou outros padrões muito
pequenos.

Tenha em mente que sua audiência tem
que ter o foco em você e não na sua
vestimenta.

Use o mínimo possível de jóias, colares
ou braceletes grandes, pois podem bater
no microfone e causar ruídos estranhos.

Prefira usar roupas, maquiagem e
cabelos de modo mais simples possível.
No máximo tenha em mãos um pó
translúcido para retirar o brilho do nariz e
das temporas.

Evite distrações visuais como maquiagem
inapropriada, fundos carregados, padrões
complicados ou cores fortes. Evite o
vermelho, cores brilhantes ou saturadas.

A melhor performance é um visual
natural e relaxado.

Microfones de lapela não são indicados
com sweaters e camisas.

5. Erros (troubleshooting)
É quase impossível que nenhum participante nunca tenha se deparado com pelo
menos um problema envolvendo videoconferências. Esta lista de questões presume que
pelo menos um dos problemas citados, especialmente os envolvendo firewalls, sejam
enfrentados pelos participantes.
Não é possível estabelecer conexão. A outra ponta rejeitou a chamada.
Quando se utiliza uma autenticação via WEB para o MCU Meetingpoint, por exemplo,
deve-se cuidar sempre para que o navegador não esteja configurado para utilizar Proxy.
Em alguns casos, existe um tipo de proxy chamado de proxy transparente, que é
imperceptível ao usuário. Neste caso o participante deve se informar com o administrador
da rede sobre este caso. Caso confirmado, a autenticação deve ser feita
Quando se utilizar uma firewall, deve-se sempre ter o cuidado de por meio de
convite, conforme explicado no capítulo 3.
Quando for uma conexão ponto-a-ponto, deve-se cuidar para que a outra ponta da
conexão esteja com o seu cliente H.323 habilitado, e pronto para receber a chamada. E,
acima de tudo, aceite a chamada.verificar se as portas necessárias para a videoconferência
estão liberadas na firewall.
Não está recebendo áudio ou vídeo.
Quando estiver utilizando uma sala de um MCU deve-se ter o cuidado de verificar
se a sala possui suporte a áudio ou vídeo. Caso contrário o participante não receberá
áudio ou vídeo.
Deve-se, em qualquer caso, se estiver usando um MCU ou com conexões ponto-aponto, ter certeza de que a outra ponta está apta a enviar áudio ou vídeo. No caso de um
MCU, deve-se solicitar ao mediador ou administrador do MCU que verifique, através de
monitoramento, se está sendo enviado áudio ou vídeo por algum participante.
No caso de problemas com áudio, deve-se verificar se não existe filtros na
firewall para a porta 1731.
Não consegue enviar vídeo ou áudio.
Quando se estiver utilizando um computador pessoal, deve-se ter o cuidado de
perceber se os drivers de áudio e vídeo estão corretamente instalados e se nenhuma outra
aplicação, além da de videoconferência, está utilizando estes dispositivos.
Quando estiver utilizando uma sala de um MCU deve-se ter o cuidado de verificar
se a sala possui suporte a áudio ou vídeo. Caso contrário o participante não enviará áudio
ou vídeo.

Não consegue compartilhar arquivos, utilizar chat ou quadro branco.
O compartilhamento de arquivos, chat e quadro branco são recursos pertencentes
ao protocolo T.120. Para que eles funcionem, o participante deve ter um cliente com
suporte a T.120 e estar utilizando uma sala com suporte a T.120, além de ter aceitado o
pedido de conexão T.120 no início da conferência.
Quando estiver sendo usada uma firewall, deve-se ter certeza de que as portas
necessárias para o funcionamento do protocolo T.120 estejam liberadas.
Não consegue receber vídeo no RealOne.
O RealOne utiliza um grande número de codecs para permitir que ele se torne um
tocador de mídia único. Muitos codecs não vem pré-instalados no sistema. É possível que
o vídeo transmitido utilize alguns codecs que não estão instalados. Para isto deve-se
buscar e instalar estes codecs em forma de plugins no RealOne clicando em help/update.
Quando estiver sendo usada uma firewall, deve-se ter certeza de que as portas
necessárias para o funcionamento do RealOne estejam liberadas.
Não é possível receber áudio e vídeo com as ferramentas de multicast.
Para receber tráfego multicast é necessário que o segmento de rede onde se está
tenha suporte a multicast. Para maiores informações contatar o administrador da rede
local.
Quais portas são necessárias configurar em uma firewall para poder utilizar uma
videoconfência com CUSeeMe, H.323.
Porta
389
522
1503
1720
1731
40000-45000
7642
7648
7648
24032

TCP
TCP
TCP
TCP
TCP
UDP
TCP
TCP
UDP
UDP

Protocolo

1718
1719

TCP
TCP

Descrição
Internet Location Server
User Location Server
T.120
H.323 Call Setup
Áudio Call Control
RealTime Transport Protocol
Web-based GUI
CUSeeMe Connections
CUSeeMe Data Streams
RTP áudio and vídeo for
CUSeeme 3
Gatekeeper Discovery
Gatekeeper RAS

Quais portas são necessárias configurar em uma firewall para poder utilizar o
RealPlayer.
Porta
6970-7170
7070
554
7071
4040

Protocolo
UDP
TCP
TCP
TCP
UDP

Descrição
Entrada de tráfego
Requisição de Vídeo
Requisição de Vídeo
Requisição de Vídeo
Envio de Stream
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