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Resumo

Neste trabalho propõe-se a criação de um sistema de videoconferência, 

adaptado para execução em sistema dedicado. Utiliza-se como base para o 

projeto o protocolo H.323 e softwares que o implementam. Responsável por 

gerenciar  o  hardware  e  o  conjunto  de  softwares  encontra-se  o  Sistema 

Operacional  FreeBSD.  Será  avaliado o desempenho do sistema e  as  suas 

aplicações.  

Palavras-chave:  videoconferência,  H.323,  sistemas  embarcados, 

multicast.
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Abstract

In this work,  we are considered creation of  videoconference systems, 

adapted for embedded execution. It is used as base for the project the H.323 

protocol and softwares that they implement it.  Responsible for managing the 

hardware and the set of softwares the FreeBSD Operational System. It will be 

evaluated the performance of the system and its applications.

Key-words: videoconference, H.323, embedded systems, multicast. 
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1. Introdução 

1.1 Apresentação

O presente trabalho foi desenvolvido como atividade da disciplina INE 

5327 – Projeto em Ciência da Computação II.  Relacionado tanto a área de 

computação  embutida  ou  embarcada  quanto  a  redes  de  computadores  e 

sistemas de comunicação, este projeto tem como objetivo a construção de um 

sistema provedor  de serviços de videoconferência,  com finalidade de suprir 

uma área dos sistemas computadorizados ainda pouco explorada.

1.2 Estado da Arte

Nos dias atuais é crescente a necessidade da comunicação entre as 

pessoas. Esta comunicação possui uma demanda cada vez maior, bem como 

visa  à  diminuição  dos  custos  e  melhora  na  qualidade  de  som,  imagem, 

facilidade em utilização, dentre outras. 

Das formas mais comuns de comunicação podem ser citados: 

-Texto: cartas (correio), telegrama, fax, e-mail, mensagem instantânea.

-Voz: telefonia convencional, rádio (amador, AM, FM), telefonia IP. 

-Voz e imagem: televisão (aberta, paga), videoconferência, mensagem 

de vídeo.
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A  televisão,  a  telefonia  convencional,  o  e-mail  e  a  mensagem 

instantânea  são  muito  comuns,  mas  há  um  crescimento  considerável  nas 

formas que utilizam a internet  ou alguma outra  rede de comunicação (Lan, 

etc.). Sendo que algumas delas não são pagas. Normalmente, as formas não 

pagas são muito atrativas, mas também possuem uma série de dificuldades de 

utilização,  principalmente  em  se  tratando  de  comunicação  on-line,  isto  é, 

quando duas pessoas estão realizando a comunicação uma com a outra ao 

mesmo tempo. 

Dentre as dificuldades estão: a existência de um meio lógico para que 

esta se processe (normalmente uma conexão de internet); a existência de um 

meio físico (equipamentos que exibem e captam imagem e equipamentos que 

emitam  e  captam  sons);  custo  na  manutenção  ou  aquisição  dos  itens 

anteriores.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo Geral

A fim de facilitar o emprego dos sistemas de comunicação, bem como 

atender  à  demanda  exigida  a  respeito  da  transmissão  de  som  e  imagem, 

sobretudo com qualidade,  este trabalho  tem como objetivo atender  a  estas 

questões.  É  neste  ambiente  que  se  insere  o  sistema de  videoconferência, 

possibilitando reuniões das empresas com a presença de todas as pessoas 
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necessárias,  sendo  que  algumas  delas  poderiam  estar  a  milhares  de 

quilômetros do local e sem existir o custo do deslocamento do pessoal.

 Sistemas  de  educação  a  distância  também  são  diretamente 

dependentes  dos  sistemas  de  videoconferência,  não  necessitando  do 

deslocamento  do  professor  para  ministrar  as  aulas  e  nem  dos  alunos  se 

deslocarem a cidades maiores para receber um ensino diferenciado. Estas são 

apenas duas das áreas em que a videoconferência se encaixa. Deste modo, 

verifica-se a importância dos sistemas de videoconferência. 

A  elaboração  do  sistema  dedicado,  concentrador  e  gerenciador  de 

videoconferência é o que se pretende com este trabalho.

1.3.2 Objetivos Específicos

Construtir um sistema dedicado ou embarcado de videoconferência com 

finalidade específica e desempenho melhorado, plenamente funcional e apto a 

ser inserido no mercado.

Contudo, são objetivos específicos:

• Estudar  (investigar)  as  possibilidades  de  emprego  da 

videoconferência;

• Construir um sistema funcional;

• Adaptar o sistema operacional para o funcionamento embarcado;

• Adequar  o  sistema  de  videoconferência  para  funcionamento 

embarcado;
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• Especificar parâmetros de configuração e execução que possam 

ser utilizados;

1.4 Motivação

A  grande  motivação  para  realizar  o  presente  trabalho  consistiu  no 

desafio de trabalhar com um conjunto específico de ferramentas que envolvem 

multicast, multimídia, sistemas dedicados, protocolos de comunicação e redes 

de comunicação de dados. Outro fator que muito contribuiu foi a área de redes 

de computadores, que está diretamente ligada a este tipo de projeto e desperta 

muito interesse por ser uma área da computação altamente dinâmica e que 

promove constantes desafios às pessoas que nela trabalham.

1.5 Justificativa

Grandes empresas, órgãos estatais, escolas, universidade, área médica, 

estão entre as instituições que aproximam seus funcionários, clientes, alunos 

ou pacientes através de videoconferência. A redução de custos viabilizada por 

ela é significativa. 

Uma situação  possível  é  a  seguinte:  um paciente  precisa  fazer  uma 

cirurgia  urgente.  Aptos  a  realizar  o  procedimento,  dois  médicos  muito 

conceituados e ambos longe do paciente. Como existe urgência, os médicos 

necessitam  retornar.  Mas  existe  uma  opção,  realizar  a  cirurgia  via 

videoconferência.  Os médicos devem apenas deslocar-se,  cada um,  a uma 
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sala  própria,  sentar  em  uma  poltrona  confortável  e  assistir  em  uma  tv  o 

andamento da operação e via microfone, orientar os médicos que estão no 

hospital a fazer o trabalho.

Geralmente, não é simples assim, mas pode ser mais elaborado pois um 

médico que pode estar em um hospital comanda equipamentos situados em 

outro hospital, até mesmo em outro país, podendo realizar um procedimento 

como se estivesse no local.

Podem ser  enumeradas outras  situações reais  de  ser  realizadas por 

intermédio de videoconferência: 

• Familiares que se situam distantes;

•  Ensino  a  distancia.  Uma  graduação  superior  pode  ser  feita 

através de videoconferência;

• Atendimento a clientes da empresa; 

• Suporte técnico; e

• Reuniões de uma forma geral.
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2. Referencial Teórico

2.1 Base do Projeto

Para  a  elaboração  do  projeto,  primeiramente  foi  avaliado  a 

disponibilidade dos softwares, bem como a sua portabilidade para os diversos 

sistemas operacionais mais utilizados. Após isto, passaram a ser avaliadas as 

funcionalidades dos mesmos, a fim de estabelecer quais se adaptariam melhor 

a proposta inicial do trabalho, principalmente no que se refere a utilização de 

multicast. 

Esta prévia avaliação foi  realizada em fase anterior ao projeto,  sob a 

forma de especificações técnicas e listas de hardware compatível (FREEBSD, 

2007; FREEBSD, 2006), para definir o hardware necessário ao sistema, pois 

este deve ser ter plena compatibilidade com o sistema operacional. O software 

selecionado  possui  as  mesmas  características  em  relação  ao  sistema 

operacional. 

Assim, a pesquisa serviu para selecionar a base de software e hardware 

a ser utilizados, não esquecendo ainda que para o funcionamento embarcado, 

grande parte  do software necessita  ser  adaptado,  além da necessidade da 

elaboração de código  novo,  para  a  perfeita  integração e  funcionamento  da 

aplicação.
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2.2 Conjunto de Software e Hardware Estabelecido

O primeiro desafio a ser transposto foi  escolher a implementação do 

protocolo utilizado para a comunicação. Hoje em dia, existem vários protocolos 

que podem ser utilizados para se realizar uma videoconferência.  No inicio dos 

trabalhos, cogitou-se em utilizar um protocolo chamado SIP, que possui muitos 

méritos,  mas  se  avaliados  os  benefícios  mais  sutis,  como  flexibilidade, 

multicast,  conferência multipontos e suporte a gerenciamento de largura de 

banda  e  utilização  da  mesma,  verificou-se  um  protocolo  que  atende 

plenamente aos requisitos anteriores: o H.323 (TEC, 2005). 

No conjunto de softwares, está presente o sistema operacional, o qual 

fará o controle do hardware dedicado. O sistema operacional escolhido foi o 

FreeBSD. Este sistema está disponível na modalidade de software de código 

fonte aberto,  e licenciado de acordo com a licença BSD. Pode-se salientar, 

como principal característica, a liberdade de alteração e distribuição do mesmo, 

não sendo obrigatória a disponibilização do código fonte que foi modificado, 

nem o fonte do próprio distribuído originalmente, não havendo restrição alguma 

na venda do mesmo (Anexo B.2).

Sob o sistema operacional, executarão os demais softwares necessários 

ao sistema de videoconferência, licenciados de acordo com a MPL (Anexo B.3) 

que implementam o protocolo H.323: 
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• Openh323,  implementação do protocolo H.323,  interface do protocolo 

para com os demais aplicativos.

• gatekeeper(ou variantes, como o opengatekeeper, opengk, gnugk), para 

ser o servidor/concentrador da videoconferência.

• Ohphone(ou variantes, como o openphone), para ser cliente de 

videoconferência.

• Pwlib, que faz a interface entre software aplicativo e o software básico 

do sistema(videoconferência e FreeBSD+hardware).

2.3 H.323

O  padrão  H.323  é  parte  da  família  de  recomendações  ITU-T 

(International  Telecommunication  Union  Telecommunication  Standardization 

sector)  H.32x,  que pertence a  série  H da ITU-T,  e  que trata  de  "Sistemas 

Audiovisuais  e  Multimídia".  A  recomendação  H.323  tem  o  objetivo  de 

especificar  sistemas  de  comunicação  multimídia  em  redes  baseadas  em 

pacotes e que não provêem uma Qualidade de Serviço (QoS) garantida. Além 

disso, estabelece padrões para codificação e decodificação de fluxos de dados 

de áudio e vídeo, garantindo que produtos baseados no padrão H.323 de um 

fabricante interopere com produtos H.323 de outros fabricantes.

Redes baseadas em pacotes  incluem as  redes IP  (Internet  Protocol) 

como  a  Internet,  redes  IPX  (Internet  Packet  Exchange),  as  redes 

metropolitanas, as redes de longa distância (WAN) e ainda conexões discadas 

usando PPP. O padrão H.323 é completamente independente dos aspectos 
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relacionados à rede. Dessa forma, podem ser utilizadas quaisquer tecnologias 

de enlace, podendo-se escolher livremente entre as que dominam o mercado 

atual como Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10Giga Ethernet, FDDI, 

ou Token Ring. Também não há restrições quanto à topologia da rede, que 

pode consistir  tanto  de  uma única  ligação  ponto  a  ponto,  ou  de  um único 

segmento de rede, ou ainda serem complexas, incorporando vários segmentos 

de  redes  interconectados.  A  figura  2.1  ilustra  a  comunicação  entre  dois 

terminais H.323 em uma rede baseada em pacotes.

Figura 2.1 - Terminais H.323 numa rede baseada em pacotes

O  padrão  H.323  especifica  o  uso  de  áudio,  vídeo  e  dados  em 

comunicações multimídia,  sendo que apenas o suporte à mídia  de áudio é 

obrigatório.  Mesmo  sendo  somente  o  áudio  obrigatório,  cada  mídia  (áudio, 

vídeo e/ou dados), quando utilizada, deve seguir as especificações do padrão. 

Pode-se  ter  uma  variedade  de  formas  de  comunicação,  envolvendo  áudio 

apenas (telefonia IP), áudio e vídeo (videoconferência), áudio e dados e, por 

fim, áudio, vídeo e dados. 

O  H.323  para  aplicações  multimídia  em  redes  traz  uma  série  de 

benefícios, entre os quais podemos citar:
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• Independência da rede. O padrão H.323 é projetado para utilização em 

redes baseada em pacotes, como as redes IP. Na atualidade, a maioria 

das redes utilizadas hoje possui uma infra-estrutura com protocolo de 

transporte  baseado  em  pacotes,  assim  a  adoção  do  padrão  H.323 

permite a utilização de aplicações multimídia sem requerer mudanças na 

estrutura  de  redes.  Por  outro  lado,  à  medida  que as  tecnologias  de 

enlace de redes evoluem e proporcionam maiores limites de velocidade 

e largura de banda, seus benefícios serão imediatamente incorporados e 

usufruídos pelas aplicações H.323.

• Interoperabilidade  de  equipamentos  e  aplicações.  O  H.323  permite 

interoperabilidade  entre  dispositivos  e  aplicações  de  diferentes 

fabricantes. Por isso, vários fornecedores de porte como Intel, Microsoft, 

Cisco e IBM investem em linhas de produtos H.323.

• Independência de plataforma. O H.323 não determina o hardware ou 

sistema operacional  a  ser  usado.  Desse  modo,  as  aplicações  H.323 

podem ser de naturezas diversas voltadas para mercados específicos, 

que  vão  desde  software  de  videoconferência  executado  em  PCs,  a 

telefones IP, adaptadores para TV a cabo, sistemas dedicados, etc.

• Representação padronizada de mídia. O H.323 estabelece codificadores 

para  compressão  e  descompressão  de  sinais  de  áudio  e  vídeo.  Ele 

também prevê mecanismos de negociação dos codificadores a serem 

utilizados  numa  conferência  a  fim  de  que  os  seus  participantes 

encontrem um subconjunto comum entre si.

• Flexibilidade  nas  aplicações  clientes.  Uma  conferência  H.323  pode 

envolver aplicações clientes com capacitações multimídia diferentes. É 
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possível que um terminal com suporte apenas para áudio participe de 

uma conferência com terminais que tenham suporte adicional de vídeo 

e/ou dados.

• Interoperabilidade  entre  redes.  É  possível  estabelecer  conferências 

entre  participantes  localizados  numa  LAN  e  em  outras  redes 

completamente  diferentes,  como  a  rede  telefônica  pública  ou  ISDN 

(Integrated  Services  Digital  Network).  O  H.323  prevê  o  uso  de 

codificadores que são comuns a vários tipos de redes. Isto é possível 

através da utilização do componente gateway.

• Suporte a gerenciamento de largura de banda. O tráfego dos fluxos de 

vídeo e áudio é caracteristicamente consumidor de largura de banda em 

uma rede. O padrão provê mecanismos de gerenciamento que permitem 

delimitar a quantidade de conferências simultâneas e a quantidade de 

largura de banda destinada às aplicações H.323. Além do mais, o H.323 

também prevê facilidade de contabilidade de uso dos recursos da rede 

que podem ser usadas para fins de cobrança. Isto é possível através da 

utilização do componente gatekeeper.

• Suporte a conferências multiponto. O H.323 suporta conferências com 

três ou mais participantes simultâneos.

• Suporte  a  multicast.  O  H.323  suporta  técnicas  de  multicast  nas 

conferências  multiponto.  Uma  mensagem  multicast  envia  um  único 

pacote a todo um subconjunto de destinatários na rede sem replicação. 

Esse tipo de transmissão usa a largura de banda de uma forma muito 

mais eficiente que as transmissões unicast. 
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O padrão H.323 especifica quatro tipos de componentes que,  juntos, 

possibilitam a comunicação multimídia. São eles:

• Terminais.  São os  computadores  pessoais  utilizados na rede,  a  qual 

provê comunicação em tempo real. Todos os terminais devem suportar 

voz. O suporte à vídeo e dados é opcional.

• Gateways.  São elementos opcionais em conferências H.323, que têm 

como  função  prover  a  comunicação  de  terminais  H.323  com  outros 

terminais de padrões diferentes (H.310, H.321, H.322).

• Gatekeepers.  Componentes  mais  importantes.  Atuam  como  ponto 

central para todas as chamadas dentro de sua zona (Zona é oconjunto 

de  todos  terminais,  gateways e  MCUs  (Multipoint  Control  Units) 

gerenciados  por  um  único  gatekeeper.  Uma  zona  deve  incluir,  pelo 

menos,  um  terminal  e  pode  incluir  segmentos  de  LAN  conectados 

usando roteadores) e provêem serviços de controle de chamada para 

registrar participantes. Dentre outras coisas, são também responsáveis 

pelo gerenciamento da largura de banda em conferências H.323.

• Multipoint Control Units (MCUs). Suporta conferências entre três ou mais 

participantes. Sob H.323, um MCU consiste de um Multipoint Controller 

(MC) e zero ou mais  Multipoint  Processors (MP).  O MC manipula as 

negociações  entre  todos  os  terminais  para  determinar  capacidades 

comuns para processamento de áudio e vídeo. Já o MP é o responsável 

por mesclar, chavear e processar os bits de áudio, vídeo e/ou dados. 

Um sistema  que  utiliza  o  padrão  H.323  e  as  recomendações  ITU-T 

associadas provê uma forma útil e flexível para comunicação multimídia, 

e o fato de ser executado sobre diversas plataformas o torna escalável. 
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As recomendações relacionadas ao padrão H.323 continuam a evoluir e 

a serem adaptadas a novas situações através de um esforço contínuo 

do  grupo  de  estudo  da  ITU-T.  Muitas  dificuldades  que  surgem  na 

utilização do H.323 são decorrentes de outros problemas relacionados, 

como por exemplo, a garantia de qualidade de serviço durante toda a 

sessão.

A  família  H.32x  de  recomendações  da  ITU-T  especifica  serviços  de 

comunicação multimídia entre uma variedade de redes distintas, são elas:

• H.320 sobre Redes Digitais de Serviços Integrados (ISDN); 

• H.321 e H.310 sobre Redes Digitais de Serviços Integrados de Banda 

larga (Broadband Integrated Services Digital Networks - B-ISDN); 

• H.322 sobre LANs que provêem serviço com garantia de QoS; 

• H.324  sobre  Redes  de  Comutação  por  Circuito  (Switched  Circuit 

Network - SCN).

Uma das principais motivações para o desenvolvimento do padrão H.323 

foi  a  interoperabilidade  com  outras  redes  de  serviços  multimídia.  Esta 

interoperabilidade foi alcançada através do uso de gateway, possibilitando, por 

exemplo, o estabelecimento de conferências entre participantes da Internet, da 

ISDN, da rede telefônica e de uma rede ATM.

Na figura 2.2, podem ser observados os componentes do padrão H.323 

e a interoperabilidade com outros padrões da família H.32x.
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Figura 2.2 - Componentes do padrão H.323 e a interoperabilidade com outros terminais 

da família H.32x.

Os algoritmos de codificação de áudio suportados pelo H.323 são todos 

provenientes de padrões ITU. Terminais H.323 devem suportar o padrão G.711 

para codificação de áudio, sendo o suporte aos outros padrões opcional.  O 

G.711 geralmente transmite áudio em 56 ou 64 Kbps. Outros codificadores de 

áudio: 

• G.722 - audio codec for 7 Khz at 48/56/64 kbps 

• G.723.1 - speech codec for 5.3 and 6.3 kbps 

• G.728 - speech codec for 16 kbps 

• G.729 - speech codec for 8/13 kbps 

Qualquer terminal H.323, habilitado com vídeo, deve suportar o codec 

H.261.O suporte a H.263 é opcional. Geralmente, o H.261 é usado em canais 
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de comunicação que são múltiplos de 64 Kbps. O H.263 possui a qualidade de 

imagem um pouco melhor que o H.261, dentre vários fatores, por requerer uma 

técnica de estimativa de movimento de meio (1/2) pixel e uma tabela otimizada 

de  codificação  de  Huffman  para  transmissões  a  baixas  taxas  de  bit.  A 

comunicação  entre  os  padrões  é  facilitada  porque  ambos  devem  suportar 

QCIF.  A  tabela  2.1  mostra  uma  comparação  dos  padrões  H.261  e  H.263 

quanto a compatibilidade com padrões de imagem da ITU.

Formato  da  imagem  de 
videoconferência 

Tamanho  da 
imagem em Pixels H.261 H.263 

Sub-QCIF 128x96 Não 
especificado Requerido

QCIF 176x44 Requerido Requerido

CIF 352x288 Opcional Opcional

4CIF 702x576 N/A Opcional

16CIF 1408x1152 N/A Opcional

Tabela 2.1 - Formatos ITU-T para videoconferência

O  suporte  a  transmissão  de  dados  durante  uma  conferência  é  uma 

capacidade  opcional  do  padrão  H.323  mas,  quando  suportado,  habilita  a 

colaboração através de aplicações como whiteboard compartilhado, aplicações 

de  compartilhamento  e  transferência  de  arquivos.  Este  recurso  é  possível 

baseando-se na especificação do padrão ITU-T T.120, o qual endereça tanto 

conferências de dados ponto-a-ponto quanto multiponto. Na maioria das vezes, 

o suporte a dados está incorporado nas aplicações clientes ou MCUs.

O H.323 usa tanto comunicação confiável (Transport Control Protocol - 

TCP)  quanto  não  confiável  (User  Datagram Protocol -  UDP).  Os  sinais  de 

30



controle e dados requerem transporte confiável porque devem ser recebidos na 

ordem que eles foram enviados e não podem ser perdidos. Por outro lado, o 

fluxo de áudio e vídeo perde sua qualidade com o tempo, sendo mais eficiente 

quando enviado por transporte não confiável.

Em conferências com múltiplos fluxos de áudio e vídeo, o transporte não 

confiável,  via  UDP,  usa  IP  multicast e  o  Real-Time  Protocol (RTP), 

desenvolvido pelo Internet Engineering Task Force (IETF) para manusear fluxo 

de áudio e vídeo. O IP multicast é um protocolo para transmissão de multicast 

não confiável  em UDP.  O RTP trabalha sobre o topo do IP  multicast e foi 

projetado para manusear os requerimentos de fluxo de áudio e vídeo sobre a 

Internet. Um cabeçalho contendo um time-stamp e um número de seqüência é 

adicionado a cada pacote UDP. Com uma "bufferização" apropriada na estação 

de recebimento, as informações de tempo e seqüência permitem à aplicação, 

por exemplo, eliminar pacotes duplicados; reordenar pacotes fora de ordem; e 

sincronizar som, vídeo e dados.

Devido ao H.323 ser baseado em RTP, ele pode operar sobre o Mbone. 

Para controle do RTP é utilizado o  Real-Time Control  Protocol (RTCP) que 

monitora a qualidade de serviço, transporta informações sobre os participantes 

da  sessão  e,  periodicamente,  distribui  pacotes  de  controle,  contendo 

informações de qualidade para todos participantes da sessão.

Em videoconferências,  de maneira  geral,  a  quantidade de largura de 

banda é um fator crítico. O H.323 e alguns produtos que o suportam usam o 

Resource  Reservation  Protocol (RSVP),  apesar  deste  não  ser  oficialmente 

parte do padrão.  O RTP precisa ser suportado pelos terminais,  gateways e 
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MCUs com Multipoint Processor, e o RSVP pode ser suportado pelos mesmos 

componentes e quaisquer switches ou roteadores.

O ITU-T também desenvolve outras recomendações que estendem as 

funcionalidades do H.323 ou adicionam novos serviços. São elas:

• H.235  Security  and Encryption  for  H-Series  (H-323 and  other  H.245-

based) Multimedia Terminals. Essa recomendação introduz um ambiente 

de  segurança  para  o  H.323,  provendo  serviços  de  autenticação, 

integridade, privacidade e não repudiação. Ela usa os mecanismos de 

criptografia  dos  protocolos  de  suporte  à  segurança  IPSEC  (Internet 

Protocol Security) ou TLS (Transport Layer Security). A autenticação é a 

garantia de que os participantes de uma conferência sejam realmente 

quem eles dizer ser.  A integridade valida se os dados recebidos não 

foram  alterados.  A  privacidade  dos  dados  impossibilita  que  intrusos 

consigam  decifrar  dados  interceptados  da  rede  e  é  garantida  por 

mecanismos  de  criptografia.  A  não  repudiação  evita  que  alguém 

sistematicamente bloqueie a participação de um determinado elemento 

na conferência.

• Série H.450.x, para introduzir alguns serviços suplementares ao H.323 

que  são  comuns  aos  sistemas  telefônicos.  Eles  adaptam o  H.323  à 

Telefonia IP. Essa série constitui-se de recomendações para: protocolos 

genéricos  (H.450.1),  transferência  de  chamadas  (H.450.2),  desvio  de 

chamadas  (H.450.3),  retenção  de  chamadas  (H.450.4),  retenção  e 

retomada  de  chamadas  (H.450.5),  espera  de  chamadas  (H.450.6), 

indicação de mensagens em espera (H.450.7), identificação de nomes 
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(H.450.8)  e  procedimentos  de  completar  chamadas  se  ocupado 

(H.450.9),  oferta  de  chamada  (H.450.10),  intrusão  em  chamadas 

(H.450.11) e características de informações comuns adicionais de rede 

(H.450.12). 

A recomendação H.323 consiste em uma solução baseada em padrões 

para sistemas de comunicação que inclui, desde uma simples telefonia ponto-

a-ponto, até uma sofisticada conferência multimídia com compartilhamento de 

dados.  Ele  tem sido  amplamente  utilizado em aplicações  de voz  sobre  IP, 

videoconferência  em desktop,  computação  colaborativa,  ensino  a  distância, 

aplicações de helpdesk e suporte, e shopping interativo.

O H.323 é um padrão recente. Sua primeira versão foi  divulgada em 

1996, provendo um serviço sem garantia de QoS para ser utilizado em LANs e 

sistemas multimídia audiovisuais.  Devido à necessidade de um padrão para 

voz  sobre  IP,  o  H.323  foi  revisado  e  surgiu  a  versão  2.  Na  versão  3,  foi 

adicionado suporte à comunicação gatekeeper-gatekeeper, ao fax sobre redes 

de pacotes e aos mecanismos de conexão rápidos. E, a mais recente, a versão 

4, teve como foco importantes áreas, tais como confiabilidade, escalabilidade e 

flexibilidade.  Através  de  esforços  contínuos  do  grupo  de  estudo  ITU-T,  a 

recomendação H.323 continua evoluindo e adaptando-se a novas situações. O 

endereçamento coordenado globalmente e a consistência de QoS são duas 

áreas onde espera-se ver grandes melhoramentos no futuro.

A complexidade e a flexibilidade existentes no padrão H.323 dificulta sua 

implementação, pois vendedores de produtos e serviços H.323 freqüentemente 

escolhem  implementar  um  subconjunto  do  mesmo  que  atenda  seus 
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requerimentos imediatos. Além disso, o ITU-T não provê um guia que possa 

ajudar  assegurar  a  compatibilidade  e  interoperabilidade.  O  International 

Multimedia Teleconferencing Consortium (IMTC), uma organização que conduz 

testes  de  compatibilidade  e  interoperabilidade  de  produtos  e  serviços,  tem 

estabelecido  um  objetivo  para  assegurar  que  vendedores  de  produtos  e 

serviços sejam interoperáveis.

2.4 Anycast, unicast, broadcast e multicast 

Para  que  máquinas  localizadas  em  redes  diferentes  possam 

efetivamente  trocar  informações,  uma  infra-estrutura  de  redes  básica  deve 

existir.  Esta  infra-estrutura  é  responsável  por  fornecer  os  serviços  de 

interconexão  de dispositivos  e  distribuição  das  informações entre  os  vários 

computadores finais conectados. 

Apesar de importante, uma infra-estrutura 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. 

As  redes  de  computadores  são  fundamentais  para  sistemas  de 

comunicação, além disso, são vitais para o funcionamento da videoconferência. 
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Termos como QoS, classes de redes, dentre outros, abordados neste trabalho 

estão diretamente ligados a videoconferência.

IPv4 e IPv6 (Stevens, 2005) são versões para o protocolo de redes IP, 

participante do TCP/IP. O primeiro, mais antigo, comum e utilizado nos dias 

atuais, tem tamanho de 32 bits, dispostos na forma A.B.C.D, onde cada letra 

corresponde a valores entre 0 e 255, ou seja, um octeto. Um conjunto destas 4 

letras, como por ex. 150.162.99.99 corresponde a um endereço IPv4. Já no 

IPv6,  sucessor  do  v4,  possui  tamanho  de  128  bits,  dispostos  em  forma 

hexadecimal(base 16), da forma:  3ffe:6a88:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344, 

8 grupos de 4 dígitos hexadecimais. Algumas vantagens do IPv6 sobre seu 

predecessor são:

• Espaço de endereçamento. A maior parte dos endereços no IPv4 são de 

classe  C,  que  são  muito  pequenas  para  muitas  organizações,  os 

endereços de classe B estão praticamente esgotados.

• Qualidade  de  serviço  (QoS).  A  convergência  das  redes  de 

telecomunicações futuras para a camada de rede comum, o IPv6, prevê 

o aparecimento de novos serviços sobre IP (p.ex. VoIP, streaming de 

vídeo  em real-time,  etc).  O  IPv6  suporta  intrinsecamente  classes  de 

serviço diferenciadas, em função das exigências e prioridades do serviço 

em causa.

• Mobilidade. A mobilidade está a tornar-se um fator muito importante na 

sociedade de hoje em dia. O IPv6 suporta a mobilidade dos utilizadores, 

onde estes poderão ser contatados em qualquer rede através do seu 

endereço IPv6 de origem.
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A  tabela  2.2  (STEVENS,  2001)  apresenta  as  diferentes  formas  de 

endereçamento.

Tipo IPv4 IPv6 TCP UDP

n° de interfaces 

IP identificadas

n° de interfaces 

IP entregues a
Unicast • • • • Uma Uma

Anycast • • ainda não • Um conjunto Uma no conjunto

Multicast Opciona

l

• -- • Um conjunto Todas no conjunto

Broadcast • -- -- • Todas Todas

Tabela 2.2 – Diferentes formas de endereçamento.

O IPv6 adicionou o anycast à arquitetura de endereçamento. Em IPv4, 

anycast  nunca  foi  muito  utilizado  (STEVENS,  2001).  O  anycast  permite 

endereçar um sistema (em geral, o mais “próximo” por alguma métrica) entre 

um conjunto de sistemas que normalmente oferecem serviços idênticos. 

Segundo  a  RFC3513  (Hinden  e  Deering,  2003),  apenas  roteadores 

poder ter endereços anycast. Hosts não podem fornecer este tipo de serviço.  

Sistemas  configurados  na  forma  de  cluster  normalmente  utilizam 

anycast.

Quando um endereçamento para um pacote é feito a um único destino, 

ou seja,  a  entrega é simples ou ponto-a-ponto,  chama-se unicast.  Trabalha 

tanto com TCP quanto UDP (Stevens, 2001). Aliás, o TCP opera somente na 

forma unicast, já em relação a IPv4 e IPv6, ambos realizam operações unicast.

O  broadcast  (broadcasting,  ou  endereço  broadcast)  corresponde  ao 

ultimo endereço da rede, isto é, o limite da rede. Qualquer rede ou sub-rede 

possui ao menos dois endereços, o inferior (inicial) ou endereço da rede e o 

36



superior (final) ou endereço de broadcast. É exclusivo de UDP e IPv4. Uma 

mensagem mandada ao broadcast, tem como recebedores todos os endereços 

da rede (Stevens, 2001).

O  unicast  identifica  uma  única  interface  IP,  um  endereço  broadcast 

identifica todas as interfaces ip na sub-rede. O endereço multicast identifica um 

conjunto de interfaces IP. O unicast e o broadcast são os extremos do espectro 

de endereçamento de algo entre os dois.  Um datagrama multicast deve ser 

recebido somente pelas interfaces interessadas por ele, isto é, pelas interfaces 

nos  hosts  que  executam  as  aplicações  que  desejam  participar  do  grupo 

multicast (Stevens, 2001). Além disso o broadcast está limitado a uma rede 

local, enquanto o multicast pode ser utilizado em redes locais ou em WAN. 

Para descrever endereços multicast, deve ser distinguido entre IPv4 e 

IPv6. 

Os  endereços  IPv4  da  classe  D,  no  intervalo  de  224.0.0.0  a 

239.255.255.255, são os endereços multicast no IPv4 (Tabela A.1). Os 28 bits 

de  ordem inferior  de  um endereço de classe D formam o ID de grupo do 

multicast e o endereco de 32 bits é chamado de endereço de grupo.

Funcionalmente,  os  endereços  multicast  IP  são  mapeados  para 

endereços multicast Ethernet (Stevens, 2001)

Há alguns endereços multicast IPv4 especiais:

• 224.0.0.1 é o grupo all-hosts.  Todos os nós de multicast  capazes 

(hosts, roteadores, etc.) em uma sub-rede devem se associar a esse 

grupo todas as interfaces capazes de multicast.
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• 224.0.0.2 é o grupo de todos os roteadores.  Todos os roteadores 

capazes de multicast em uma sub-rede devem se associar a esse 

grupo em todas as interfaces capazes de multicast.

O intervalo entre 224.0.0.0 e 224.0.0.255 (224.0.0.0/24) é chamado de 

enlace  local  (link  local).  Estes  endereços  são  reservados  à  descoberta  da 

topologia  de  baixo  nível  ou  a  protocolos  de  manutenção,  e  datagramas 

destinados a qualquer um desses endereços nunca são encaminhados por um 

roteador multicast.

 Em IPv6, o byte de ordem superior de um endereço multicast tem o valor 

ff.  Como em IPv4,  os  endereços IPv6 também podem ser  mapeados para 

endereços Ethernet (Stevens, 2001).

Endereços especiais multicast IPv6 são:

• ff01 : : 1 e ff02 : : 1 são grupos all-nodes (todos os nós) no escopo de 

uma interface e enlace local. Todos os nós (hosts, roteadores, etc.) em 

uma sub-rede devem se associar a estes grupos em todas as interfaces 

capazes de multicast.  Isso é semelhante ao endereço multicast  IPv4 

224.0.0.1. 

• ff01  :  :  2,  ff02  :  :  2  e  ff05  :  :  2  são  grupos  all-routers  (todos  os 

roteadores) nos escopos de uma interface local (Stevens, 2001), enlace 

local  e  site  local.  Todos  os  roteadores  em uma sub-rede devem se 

associar a esses grupos em todas as interfaces capazes de multicast. 

Isso é semelhante ao endereço multicast IPv4 224.0.0.2. 

Especialmente no caso de multimídia em streaming, a combinação de 

um endereço multicast IP (IPv4 ou IPv6) e uma porta da camada de tranporte 
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(em geral UDP) é denomindo sessão. Por exemplo, uma teleconferência pode 

abranger duas sessões; uma para áudio e outra para vídeo. Essas sessões 

sempre utilizam diferentes portas e, às vezes, também diferentes grupos para 

flexibilidade de escolha  durante  o  recebimento,  possibilitando  a  um cliente, 

escolher o recebimento de áudio, vídeo ou ambos. Se as sessões utilizassem o 

mesmo endereço de grupo, a escolha não seria possível.

O multicast em uma LAN é simples e evita o broadcast,  reduzindo o 

envio  de  informações aos hosts  não interessados.  Em WAN, o  multicast  é 

muito benéfico. Para a utilização do multicast em WAN, existe a necessidade 

de que os roteadores suportem esta modalidade, o roteamento multicast.

Quando um host se associa a um grupo multicast, este host envia uma 

mensagem aos outros roteadores multicast conectados, informando-os que o 

host acabou de se associar ao grupo. Os roteadores multicast trocam então 

essas informações utlizando o protocolo de roteamento multicast, de modo que 

cada roteador multicast saiba o que fazer se receber um pacote destinado ao 

endereço multicast.

2.5 Openh323

O openh323  além de ser  um projeto,  também é  uma biblioteca  que 

implementa  o H.323.  Criar  as funcionabilidades de um terminal,  bem como 

sinalizar a aplicação eventos como a chegada de uma nova chamada, fim de 

uma  chamada,  etc.,  o  objetivo  da  biblioteca  é  realizar  interface  entre  a 

39



aplicação  do  usuário  (ohphone  e  pwlib)  e  o  restante  do  sistema  (sistema 

operacional, por ex.). 

2.6 Ohphone

O ohphone é um aplicativo de linha de comando que pode ser usado 

para  esperar  chamadas  H.323  ou  iniciar  chamadas  a  um  host  remoto. 

Inicialmente projetado apenas para utilização em testes do projeto OpenH323, 

apresenta um conjunto completo de funções para utilização como terminal. 

Possui  uma  lista  simples  de  parâmetros  que  permitem  o  controle 

interativo  das  funções,  bem  como  permite  o  controle  da  discagem  e 

atendimento  das  chamadas  através  de  outros  softwares,  como  quicknet  e 

gnomemeeting,  utilizando  as  entradas  e  saídas  de  som  de  um 

microcomputador. 

2.7 Pwlib

A Pwlib é uma classe, ou melhor, uma enorme classe que apresenta 

origem muito antiga. Surgiu como base para produzir aplicações que possam 

ser  executadas  tanto  em sistemas Windows quanto  em sistemas  Unix  que 

possuam ambiente gráfico X.

Sua concepção é focada em classes para portabilidade de I/O (entrada e 

saída  de  dados),  portabilidade  para  multithread,  além  de  daemons  Unix  e 
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serviços para sistemas baseados serviços NT e protocolos Internet  de uma 

maneira geral. 

A implementação da pwlib  utiliza vários tipos de estruturas de dados 

diferentes, realizada em C++. Esforços para reescrever todo o código, ainda 

em C++, mas de acordo com a STL (biblioteca de templates padrão) não serão 

feitos,  pois  a  STL  não  possui  conjunto  de  templates  adequados  para  esta 

tarefa. 

2.8 Gatekeeper/GnuGatekeeper

É um projeto  de  código-fonte  aberto  que  implementa  um gatekeeper 

H.323. Um gatekeeper provê serviços de controle para terminais H.323. Ele 

representa uma parte importante de muitas instalações de telefonia  internet 

que são baseadas no padrão H.323. 

O GNU Gatekeeper implementa muitas destas funções através do uso 

da biblioteca OpenH323 que contém a pilha completa do protocolo. 

Um Gatekeeper é o componente mais importante de uma rede H.323 

(RNP, 2005). 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 
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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. 

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. 

Um Gatekeeper não é requerido em um sistema H.323 (H.323, 2000). 

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 
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Gatekeepers para receber Canais de Controle H.245 ( H.245, 2000) 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. 

De acordo com a Recomendação H.323, um gatekeeper deverá prover 

os seguintes serviços: 

• 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.  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 Passante. Suporte  para requisição de 

largura de banda,  mensagens de Confirmação e  Rejeição,  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 Administrativa. O Gatekeeper provê as funções 

para  terminais,  MCUs,  e  Gateways  que  pertencem  ao  domínio  do 

gatekeeper. 

43



Complementarmente, um gatekeeper 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. Ele 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. Ele pode manter uma lista de chamadas 

H.323 contínuas para indicar que um terminal chamado está ocupado ou 

prover informação para a função 

Ainda pode ser salientada a utilização do gatekeeper em conjunto com 

sistemas de autenticação centralizada e de bilhetagem, isto é, sistemas que 

controlam os usuários, permissões, contabiliza as chamadas, duração, banda 
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utilizada,  dentre  outros  benefícios,  ideal  para  provedores  do  serviço  de 

videoconferência.

2.9 Hardware

Antes de iniciar o presente projeto, ficou estabelecida a utilização para 

todo o desenvolvimento, do hardware que futuramente serviria para a base do 

produto final. Na fase inicial, ficou constatado que isto não seria possível. O 

desenvolvimento  demanda  uma  serie  de  alterações,  testes,  mais  testes, 

necessidades de recompilar código, gerando uma demora muito grande, devida 

as limitações do equipamento de capacidades reduzidas.

Neste  momento  o  desenvolvimento  passa  a  ser  realizado  em 

microcomputador, e que mesmo assim, para ser compilado todo o código-fonte 

da pwlib, a demora é de 10 minutos. Contudo, a adoção do hardware reduzido 

ficou para segundo plano, uma vez que este só seria útil  para efetivamente 

construir um produto com finalidades comerciais (devido os elevados custos 

com importação do mesmo, pois não é fabricado em âmbito nacional).

Para a seqüência do projeto, os equipamentos utilizados foram:

• Microcomputador  portátil  HP  Pavilion  zv  6000,  processador 

AMD64 3700+, 1GB de memória RAM, HD de 100GB, placa de 

vídeo AMD/ATI x200 com 128MB de memória dedicada, placa de 

som ATI IXP400, 1 placa de rede wireless pccard Cisco Aironet 

802.11  a/b/g,  1  plada  de  rede  Ethernet  Realtek  10/100; 

configurada  com  o  endereço  IPv4  192.168.10.1,  máscara 
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255.255.255.248 e  endereço  IPv4  de gateway  192.168.10.254; 

apelido da máquina LAPTOP.

• Fone de ouvido Pioneer HDJ 1000;

• Microfone Clone genérico;

• Webcam Lg USB;

• Impressora HP laserjet 1320N

• Microcomputador  Torre,  processador  núcleo  duplo  AMD64  X2 

4600+,  2GB de memória RAM, HD de 250GB Sata2, placa de 

vídeo AMD/ATI x1300 AIW, monitor LG Flatron 795FT, 1 placa de 

rede wireless Dlink dwl-g510 802.11 b/g, plada de rede Ethernet 

Intel  PRO1000MT;  configurada  com  o  endereço  IPv4 

192.168.10.2,  máscara  255.255.255.248  e  endereço  IPv4  de 

gateway 192.168.10.254; apelido da máquina PC.

• Router Linksys WRTP54G, com rede wireless 802.11 b/g e switch 

integrado, na realização de testes iniciais.
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3. Concepção do Sistema

Para a devida instalação do conjunto, primeiramente deve ser instalado 

o  sistema  operacional.  O  FreeBSD  é  um  sistema  extremamente  flexível  e 

portável,  exigindo  do hardware  uma capacidade mínima.  Como sistema de 

desenvolvimento, a instalação do BSD foi feita na forma padrão, de acordo com 

o programa que gerencia o processo de instalação.

Para a concepção do sistema final, será necessária a remoção de partes 

desnecessárias  do  sistema,  como  arquivos  de  fontes,  documentação,  e 

quaisquer  outros  arquivos  que  não  sejam  imprescindíveis  para  o 

funcionamento do mesmo.

Durante a instalação dos softwares,  todo o processo foi  realizado de 

forma  automática  no  FreeBSD.  Toda  a  operação  realizada  no  computador 

portátil é espelhada para o computador pessoal.  A partir do sistema PORTS, 

presente  nos  BSD’s,  cada  software  foi  instalado  utilizando  o  comando: 

[root@laptop ~]# make install clean. 

A emissão deste comando, situado no diretório que gerencia o software 

escolhido promove, na seguinte ordem: 

• Realiza o download do fonte necessário para a instalação

• Checa a integridade do(os) arquivo(os) baixado(os)

• Descompacta o que foi baixado
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• Configura o código e aplica patches necessários

• Compila o código

• Verifica se o software já está instalado

• Instala o código compilado

• Registra  o  software  na  base  de  dados  do  PORTS,  onde  são 

armazenados dados de todos os aplicativos instalados no sistema

• Remove o fonte e os arquivos compilados, deixando o diretório 

igual a como se encontrava no inicio do processo.

Durante  o  processo  de  testes,  não  foi  necessária  a  compilação  do 

sistema sem o uso de bibliotecas dinâmicas, fator que deve ser alterado na 

confecção  do  sistema  final,  pois  o  uso  de  bibliotecas  estáticas  facilita  a 

“limpeza” e redução de partes desnecessárias do sistema operacional.

3.1 Configuração e execução

Após realizada a instalação, inicia a parte de configuração e execução 

do sistema. Podem ser  executados os softwares  ohphone e gatekeeper,  já 

pwlib  e  openh323  ocorrem na  forma  de  bibliotecas  que  são  utilizadas  por 

aqueles.  Primeiramente é iniciado o gatekeeper,  o  gnugk.  Sua execução,foi 

criado um usuário próprio, gnugk, que a partir da linha de comando apresenta 

as seguintes opções: 

[root@laptop ~]#  gnugk
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Options:

-r  --routed       : Use gatekeeper routed call signaling

  -rr --h245routed   : Use H.245 control channel routed

  -d  --direct       : Use direct endpoint call signaling

  -i  --interface IP : The IP that the gatekeeper listen to

  -l  --timetolive n : Time to live for client registration

  -b  --bandwidth n  : Specify the total bandwidth

  -u  --user name    : Run as this user

  -t  --trace        : Set trace verbosity

  -o  --output file  : Write trace to this file

  -c  --config file  : Specify which config file to use

  -s  --section sec  :  Specify  which  main  section  to  use  in  the 

config file

 --pid file     : Specify the pid file

  -h  --help         : Show this message  

Para fins de funcionamento, foram adotadas as seguintes opções:

[root@laptop ~]#  gnugk –d –i [endereço ip do cliente/servidor] –u 

gnugk

Sendo  que  é  perfeitamente  possível  a  troca  dos  parâmetros  para 

habilitar/desabilitar funcionabilidades desejadas/rejeitadas. 
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Neste momento, o gatekeeper está em funcionamento. O próximo passo 

é  a  execução  do  ohphone.  De  mesma  forma  como  no  gnugk,  o  ohphone 

também é executado a partir da linha de comando.

[root@laptop ~]# ohphone

OhPhone Version 1.4.5 by Open H323 Project on Unix FreeBSD (6.2-STABLE-

amd64)

Usage  : OhPhone [options] -l

      : OhPhone [options] [-p host] hostname/alias

where:  hostname/alias = Remote host/alias to call

Options:

-a --auto-answer     : Automatically answer incoming calls

 -d --autodial host  : Autodial host if phone off hook

-h --help               : Display this help message.

-l --listen             : Only listen for incoming calls

-v --verbose n    :Set amount of information displayed (0=none)

  --disable-menu        : Disable internal menu

  --ringfile filename : Set sound file for "ring" annunciation

  --ringdelay seconds     : Set delay between playing above file

  --save                  : Save parameters in configuration file.

Gatekeeper options:
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  -g --gatekeeper host   : Specify gatekeeper host.

-G --gatekeeper-id name : Specify gatekeeper by ID.

  -n --no-gatekeeper      : Disable gatekeeper discovery.

  -r --require-gatekeeper : Exit if gatekeeper discovery fails.

   --password pwd  :  Password  for  gatekeeper  H.235 

authentication.

  -p --proxy host         : Proxy/Gateway hostname/ip address

  --osptoken             :  Copy OSP tokens (if  present) from ACF to  

SETUP

Divert options:

  -F --forward-always party : Forward to remote party.

  -B --forward-busy party     : Forward to remote party if busy.

  -N --forward-no-answer party : Forward to remote party if no answer.

     --answer-timeout time   : Time in seconds till forward on no answer.

Protocol options:

  -i --interface ipaddr :  Select  interface  to  bind  to  for  incoming 

connections (default is all interfaces)

  --listenport            :  Port  to  listen  on  for  incoming connections 

(default 1720)

  --no-listenport         : No listen port

  --connectport port      : Port to connect to for outgoing connections  

(default 1720)
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  --connectring num       : Distinctive ring number to send to remote - 0 

(default) to 7

  -b --bandwidth n       : Limit bandwidth usage to (n * 100) bits/second

  -f --fast-disable       : Disable fast start

  -T --h245tunneldisable  : Disable H245 tunnelling.

  -u --user name          :  Set  local  alias  name(s)  (defaults  to  login  

name)

-S --disable-h245-in-setup :Disable H245 in setup

  --tos n                 : Set IP Type of Service byte to n

  --setup-param string    :  Arbitrary  data  to  be  put  into  H.225  Setup 

PDU

  --portbase port         : Base port for H.245 and RTP data

  --portmax port          : Maximum port for H.245 and RTP data

  --translate ip          : Set external IP address to ip if masQueraded

  --stun ip               : Set STUN server at ip

Audio options:

  -e --silence            :  Disable  silence  detection  for  GSM  and 

software G.711

  -j --jitter [min-]max   :  Set minimum (optional) and maximum jitter  

buffer (in milliseconds).

  --recvol n              : Set record volume

  --playvol n             : Set play volume

Video transmit options:
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  --videodevice dev      :  Select  video  capture  device  (default  

/dev/bktr0)

 --videotransmit         : Enable video transmission

  --videolocal            : Enable local video window

  --videosize size        :  Sets size of  transmitted video window size 

can be small (default) or large

  --videoformat type   :  Set  capture  video  format  can  be  auto 

(default) pal or ntsc

 --videocolorfmt format  : Set the preferred capture device color format 

can be RGB24, RGB32, YUV420P, ...

  --videoinput num        : Select capture video input (default is 0)

  --videotxquality n  :  Select  sent  video  quality,(def  9).  

1(best)<=n<=31

  --videotxminquality n   :  Select  video  quality  lower  limit,(def  1).  

1(best)<=n<=31 A value of 4 works best for NetMeeting

  --videofill n           :  Select  number  of  updated  background 

blocks per frame 2(def)<=n<=99

  --videotxfps n          : Maximum number of video frames grabbed 

per sec 2<10(def)<30

  --videosendfps n        :  Target  minimum  number  of  video  frames 

sent per sec 0.001<6(def)<30

  --videobitrate n        : Enable bitrate control.   16< n <2048 kbit/s 

(net bw)

Video receive options:
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--videoquality n        : Set received video quality hint - 0 <= n <= 31

  --videoreceive viddev   : Receive video to following device 

:null do nothing

                     : ppm      create sequence of PPM files

                          :sdl      Use Simple DirectMedia Library

                          :x11       automatically pick best X11 mode

                          :x1124     X11 using 24 bit colour

                     :x1116     X11 using 16 bit colour

                          : x118      X11 using 8 bit grey scale

  --videopip             : Local video is displayed in corner of received video

Video options:

  --videotest             : Display local video. Exit after 10 seconds. NO h323 

call

  --videolose    :  Delete this  percentage of  the video rtp  packets.-  

For videotest only. Default 0

Sound card options:

  -s --sound device  : Select sound card input/output device

  --sound-in device : Select sound card input device (overrides --sound)

  --sound-out device : Select sound card output device (overrides --sound)

  --sound-buffers n : Set sound buffer depth (default=2)

Audio Codec options:
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  -D --disable codec : Disable the specified codec (may be used multiple 

times)

  -P --prefer codec  :  Prefer the specified codec (may be used multiple  

times)

  --fpp codec=count :  Set  frames  per  packet,  e.g.  '--fpp  GSM06.10=3'  

(may be used multiple times)

  --g711frames count :  (deprecated)  Set  the  number  G.711  frames  in 

capabilities (default 30)

  --gsmframes count :  (deprecated)  Set  the  number  GSM  frames  in 

capabilities (default 4)

  --gsm                   : Set GSM 06.10 as preferred codec (default)

  --g711-ulaw           : Set G.711 uLaw as preferred codec

  --g711-alaw           : Set G.711 ALaw as preferred codec

  --g728                  : Set G.728 as preferred codec

  --g7231                 : Set G.723.1 as preferred codec

  -I --input-mode mode    :  Set  the  mode  for  sending  User  Input 

Indications (DTMF) can be string, signal, q931 or rfc2833 (default is string)

  -U --user-input-cap mode : Set the mode for User Input Capabilities can 

be string, signal, rfc2833 or none (default is all)

Debug options:

-t --trace  : Enable trace, use multiple times for more detail

-o --output    : File for trace output, default is stderr
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Para executar o programa na forma ponto-a-ponto, de forma simples, 

foram utilizados os seguintes parâmetros:

Figura 3.1 – Execução ponto-a-ponto

LAPTOP

[root@laptop  ~]# ohphone -l  -n  -a  -videodevice  /dev/webcam  -videopip 

-g7231  

PC

[root@pc  ~]# ohphone  -n  -videodevice  /dev/webcam  -videopip  -g7231 

192.168.10.1

Como resultado desta execução, são apresentadas a seguir as imagens 

dos vídeos exibidos.

       

Figura 3.2 – Execução 1           Figura 3.3 – Execução 1
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A  execução  em  conjunto,  ohphone  e  gnugk  pode  ser  realizada  da 

seguinte forma:

Figura 3.4 – Execução Multiponto

LAPTOP

[root@laptop ~]# gnugk -r -i 192.168.1.1 -u gnugk

Executa  o  gnugk  de  modo  que  realize  o  roteamento  e  sinalização  das 

chamadas, e possui como endereço IPv4 de serviço, 192.168.1.1

[root@laptop ~]# ohphone -l  -a  -g  192.168.1.1 -videodevice /dev/webcam 

-videopip -g7231 

Executa  o  ohphone,  parametrizado  à:  aguardar  chamadas  a  partir  do 

gatekeeper  192.168.1.1  e  utiliza  como  dispositivo  de  vídeo  /dev/webcam, 

mostra no canto inferior o vídeo a ser recebido na outra ponta da conexão e 

utiliza como codec de áudio o G723.1. 

PC
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[root@pc ~]# ohphone -g 192.168.1.1 -videodevice /dev/webcam -videopip 

-g7231 root

Executa o ohphone, parametrizado à: ligar a partir do gatekeeper 192.168.1.1 e 

utiliza como dispositivo de vídeo /dev/webcam, mostra no canto inferior o vídeo 

a  ser  recebido  na  outra  ponta  da  conexão,  utiliza  como codec de áudio  o 

G723.1 e busca o nome root para destinatário da chamada.

Da mesma forma que a execução anterior, imagens do resultado obtido 

são mostradas a seguir.

           

Figura 3.5 – Execução 2 Figura 3.6 – Execução 2

Outras formas de execução, com mudança de parâmetros apresentam 

variações, que de uma forma geral, semelhantes aos resultados obtidos como 

mostrado anteriormente e serão apresentados no próximo capítulo. 
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4. Resultados

A partir  do funcionamento  do  sistema,  verificou-se  a  necessidade de 

alterar parâmetros de execução para a realização de testes. 

O ambiente utilizado para a realização dos testes, em rede local (LAN) 

dispunha  de  largura  de  banda  apropriada  para  utilizar  quaisquer  tipos  de 

codecs, tando para audio quanto vídeo.

Em  ralação  ao  funcionamento  em  redes  multicast,  não  apresentou 

variações, se comparado à execução unicast, uma vez que para teste efetivo 

em multicast, há a necessidade de um gateway/roteador que possua suporte a 

multicast e realize o devido encaminhamento dos dados, pois no ambiente LAN 

isto não é possível.  Configuração de associação IP para multicast: LAPTOP 

239.255.10.2 e PC 239.255.10.3.

Outro  teste  realizado,  com  meio  físico  de  comunicação  de  dados 

wireless  (sem-fio),  apresentou  vários  problemas  de  cancelamento  ou 

impossibilidade na realização de chamadas. Analizada a configuração de rede 

wireless dos equipamentos, verificou-se no concentrador wireless a existência 

de opção que bloqueia este tipo de transmissão de dados. 

Após  alterada  esta  opção,  o  teste  prosseguiu,  alternando  as 

configurações dos equipamentos entre os padrões IEEE 802.11b e 11.g. Em 

ambos os padrões, os resultados obtidos foram iguais aos apresentados na 

execução em LAN Ethernet cabeada.
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A configuração IP da máquina LAPTOP para wireless: adaptador Cisco 

Aironet,  reconhecido  no  sistema  operacional  como  ath0  e  192.168.10.5/30 

como endereço IP. Para a máquina PC: adaptador D-Link 510, reconhecida 

como ral0 e 192.168.10.6/30 como IP. 

A  execução realizada com os  diferentes  tipos  de  codecs,  tanto  para 

áudio quanto para vídeo, apresentou os seguintes dados (em LAN 100Mbps):

Codec Tipo Consumo médio (kbps)
G.722 Áudio 68kbps

G.723.1 Áudio 5,7kbps
G.728 Áudio 17,5kbps
G.729 Áudio 15kbps

H.261(QCIF) Vídeo 56kbps
H.261 + G.722 Vídeo + Áudio 120kbps
H.261 + G.723.1 Vídeo + Áudio 64kbps
H.261 + G.728 Vídeo + Áudio 80kbps
H.261 + G.729 Vídeo + Áudio 75Kbps

H.263 (Sub-QCIF) Vídeo 58kbps
H.263 (QCIF) Vídeo 68kbps
H.263 + G.722 Vídeo + Áudio 144kbps

H.263 + G.723.1 Vídeo + Áudio 75kbps
H.263 + G.728 Vídeo + Áudio 85kbps
H.263 + G.729 Vídeo + Áudio 85kbps

H.263 (CIF) Vídeo 1Mbps
H.263 + G.722 Vídeo + Áudio 1,1Mbps

H.263 + G.723.1 Vídeo + Áudio 1Mbps
H.263 + G.728 Vídeo + Áudio 1Mbps
H.263 + G.729 Vídeo + Áudio 1Mbps
H.263 (16CIF) Vídeo 1,9Mbps
H.263 + G.722 Vídeo + Áudio 1,9Mbps

H.263 + G.723.1 Vídeo + Áudio 1,9Mbps
H.263 + G.728 Vídeo + Áudio 1,9Mbps
H.263 + G.729 Vídeo + Áudio 1,9Mbps

Tabela 4.1 – Comparativo da execução dos diferentes codecs.
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Gráfico 4.1 - G.722 com valor médio de 68kbps

G.723.1

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61

tempo(s)

ba
nd

a(
kb

ps
)

Gráfico 4.2 – G.723.1 com valor médio de 5,7kbps
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G.728
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Gráfico 4.3 – G.728 com media de 17,5kbps
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Gráfico 4.4 - G.729 com media de 15kbps
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H.261 QCIF
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Gráfico 4.5 - H.261 QCIF com media de 56kbps

H.261 QCIF + G.722
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Gráfico 4.6 - H.261 + G.722 com media de 120kbps
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H.261 + G.723.1
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Gráfico 4.7 - H.261 + G.723.1 com media de 64kbps

H.261 + G.728
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Gráfico 4.8 - H.261 + G.728 com media de 80kbps
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H.261 + G.729
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Gráfico 4.9 - H.261 + G.729 com media de 75Kbps

H.263 (Sub-QCIF)
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Gráfico 4.10 - H.263 (Sub-QCIF) com media de 58kbps
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H.263 (QCIF)
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Gráfico 4.11 - H.263 (QCIF) com media de 68kbps
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Gráfico 4.12 - H.263 + G.722 com media de 144kbps
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H.263 + G.723.1
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Gráfico 4.13 - H.263 + G.723.1 com media de 75kbps
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Gráfico 4.14 - H.263 + G.728 com media de 85kbps
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H.263 + G.729 
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Gráfico 4.15 - H.263 + G.729 com media de 85kbps
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Gráfico 4.16 - H.263 (CIF) com media de 1Mbps
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H.263 + G.722 
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Gráfico 4.17 - H.263 + G.722 com media de 1,1Mbps

H.263 + G.723.1 
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Gráfico 4.18 - H.263 + G.723.1 com media de 1Mbps
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H.263 + G.728
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Gráfico 4.19 - H.263 + G.728 com media de 1Mbps

H.263 + G.729
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Gráfico 4.20 - H.263 + G.729 com media de 1Mbps
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H.263 (16CIF)
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Gráfico 4.21 - H.263 (16CIF) com media de 1,9Mbps
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Gráfico 4.22 - H.263 + G.722 com media de 1,9Mbps
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H.263 + G.723.1 
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Gráfico 4.23 - H.263 + G.723.1 com media de 1,9Mbps

H.263 + G.728 
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Gráfico 4.24 - H.263 + G.728 com media de 1,9Mbps
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H.263 + G.729
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Gráfico 4.25 - H.263 + G.729 com media de 1,9Mbps
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5. Conclusão e sugestões para trabalhos futuros

O  trabalho  realizado  qualitativamente,  teve  como  meta  analizar, 

descrever  e  elaborar  um sistema dedicado para  videoconferência.  Ao final, 

muitos pontos positivos e outros negativos podem ser descritos a seguir.

A possibilidade de melhoria, expansão e flexibilidade do sistema foram 

pontos  positivos.  A  área  de  protocolos  envolvida  apresenta  avanços 

consideráveis e que servem para motivar este tipo de projeto.  

A falta de recursos contribuiu negativamente, assim como: dificuldade 

em  importar  o  hardware  necessário,  tanto  em  relação  a  custos  quanto  a 

processos  burocráticos,  bem  como  conseguir  equipamentos  nacionais  que 

atendam as especificações UNIX de compatibilidade, inviabilizaram o processo 

de “embarcação” do conjunto de software.

Este projeto obteve êxito em relação a pesquisa realizada, ao esforço 

demandado e aos resultados obtidos, mesmo sem efetivamente disponibilizar 

um produto dedicado.  Mas,  a partir  do material  elaborado,  para se obter  o 

produto final, o trabalho necessário é perfeitamente viável.

Nos  estudos  realizados  antes  e  durante  a  confecção  deste  trabalho, 

surgiram inúmeras possibilidades de ampliação e melhoria do mesmo. 

Uma alternativa muito  interessante,  no que diz  respeito  a  protocolos, 

seria a utilização do protocolo de transporte SCTP [Stevens, 2005] no lugar de 

TCP/UDP. Protocolo este vinculado popularmente à frase: “utiliza o melhor dos 

dois  mundos”,  em  alusão  a  ser  implementado  para  utilizar  as  melhores 

características tanto do TCP quanto do UDP. O SCTP é um protocolo orientado 

a  conexão  que  fornece  uma  associação  full-duplex  confiável.  A  palavra 
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“associação”  é  utilizada  como  uma  referência  a  uma  conexão  SCTP  é 

multihomed, envolvendo um conjunto de endereços IP e uma única porta para 

cada lado de uma associação. O SCTP fornece um serviço de mensagem, que 

mantém os limites de registros. Como ocorre com o TCP e UDP, o SCTP pode 

utilizar  IPv4  ou  o  IPv6,  mas  também  pode  utilizar  ambos  na  mesma 

associação.

Como  possibilidade  futura,  a  criação  de  um  sistema  seguro  para 

videoconferência,  com  capacidade  de  funcionamento  sobre  ssl  pode  ser 

abordado. 

Outra possibilidade relacionada a sistemas móveis,  criar  um software 

cliente ou adaptar o ohphone para funcionamento em sistemas móveis, como 

celulares, palmtops, etc.
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ANEXO A

A.1 Endereços IPv4

Os endereços  IPv4 têm 32  bits  de  comprimento  e  normalmente  são 

escritos  como  quatro  números  decimais  separados  por  pontos  (“.”).  Isto  é 

chamado de notação decimal com pontos e cada número decimal representa 

um  dos  4  bytes  do  endereço  de  32  bits.  O  primeiro  dos  quatro  números 

decimais identifica o tipo de endereço, como mostrado na tabela abaixo.

Uso Classe Intervalo
Unicast A 0.0.0.0 a 126.255.255.255
Unicast B 128.0.0.0 a 191.255.255.255
Unicast C 192.0.0.0 a 223.255.255.255

Multicast D 224.0.0.0 a 239.255.255.255
Experimental E 240.0.0.0 a 255.255.255.255

Tabela A.1  – Intervalo para as 5 diferentes classes de endereços IPv4.

Quando falado sobre uma rede ou endereço de sub-rede IPv4, fala-se 

sobre  um  endereço  de  rede  de  32  bits  e  uma  máscara  de  32  bits 

correspondente. Os bits 1 na máscara cobrem o endereço de rede e os bits 0, 

o host. Como os bits 1 da máscara normalmente são contíguos a partir do bit 

mais à esquerda e os bits 0 são sempre contíguos a partir do bit mais à direita, 

essa  máscara  de  endereço  também  pode  ser  especificada  como  um 

“comprimento de prefixo” que denota o número de bits 1 contiguos, a partir da 

esquerda.
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Por  exemplo,  uma  máscara  255.255.255.0  corresponde  a  um 

comprimento  de  prefixo  24.  Esses  são  conhecidos  como  endereços  “sem 

classe”, assim chamados porque a máscara é especificada explicitamente, em 

vez de  ser  sugerida  pela classe do endereço.  Os endereços de rede IPv4 

normalmente são escritos como um número decimal com pontos, seguido de 

uma  barra  (“/”)  e  pelo  comprimento  do  prefixo.  150.162.0.0/16  ou 

150.162.169.0/24 exemplificam.

A.2 Endereços de sub-rede IPv4

Os endereços  IPv4  são  frequentemente  transformados  em sub-rede. 

Isso adiciona um outro nível de hierarquia de endereços:

• ID de rede (atribuída ao site)

• ID de sub-rede (atribuída pelo site)

• ID de host (escolhida pelo site)

O limite entre os IDs de rede s sub-rede é fixado pelo comprimento do 

prefixo  do  endereço  de  rede  atribuído.  Este  comprimento  de  prefixo 

normalmente é atribuído pelo ISP (Internet Service Provider) da organização. O 

limite entre os IDs de sub-rede e host é escolhido pelo site. Todos os hosts 

pertencentes a uma sub-rede compartilham a mesma máscara de sub-rede que 

especifica o limite entre os IDs de sub-rede e host. 
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ANEXO B

B.1 Como obter os softwares

O  código  fonte  dos  softwares  utilizados  neste  trabalho  podem  ser 

obtidos através dos seguintes links:

FreeBSD ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/

PWLIB http://www.openh323.org/bin/pwlib_1.5.2.tar.gz

OpenH323 http://www.openh323.org/bin/openh323_1.12.2.tar.gz

OhPhone http://www.openh323.org/bin/ohphone_1.4.1.tar.gz

B.2 Licença BSD

The 4.4BSD Copyright

All  of  the  documentation  and  software  included  in  the  4.4BSD  and 

4.4BSD-Lite  Releases  is  copyrighted  by  The  Regents  of  the  University  of 

California.

Copyright 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 

The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution  and  use  in  source  and  binary  forms,  with  or  without 

modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright 

notice, this list of conditions and the following disclaimer. 
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2. Redistributions  in  binary  form  must  reproduce  the  above 

copyright  notice,  this  list  of  conditions  and  the  following 

disclaimer  in  the  documentation  and/or  other  materials 

provided with the distribution. 

3. All  advertising  materials  mentioning  features  or  use  of  this 

software must display the following acknowledgement: 

This product includes software developed by the University 

of California, Berkeley and its contributors.

4. Neither  the  name  of  the  University  nor  the  names  of  its 

contributors  may  be  used  to  endorse  or  promote  products 

derived  from  this  software  without  specific  prior  written 

permission. 

THIS  SOFTWARE  IS  PROVIDED  BY  THE  REGENTS  AND 

CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, 

INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO,  THE  IMPLIED  WARRANTIES  OF 

MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE 

DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS 

BE  LIABLE  FOR  ANY  DIRECT,  INDIRECT,  INCIDENTAL,  SPECIAL, 

EXEMPLARY,  OR  CONSEQUENTIAL  DAMAGES  (INCLUDING,  BUT  NOT 

LIMITED TO,  PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; 

LOSS  OF  USE,  DATA,  OR  PROFITS;  OR  BUSINESS  INTERRUPTION) 

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN 

CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR 
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OTHERWISE)  ARISING  IN  ANY  WAY  OUT  OF  THE  USE  OF  THIS 

SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The Institute of Electrical and Electronics Engineers and the American 

National  Standards Committee X3, on Information Processing Systems have 

given us permission to reprint portions of their documentation.

In the following statement, the phrase ``this text'' refers to portions of the 

system documentation.

Portions of this text are reprinted and reproduced in electronic form in the 

second BSD Networking Software Release, from IEEE Std 1003.1-1988, IEEE 

Standard  Portable  Operating  System  Interface  for  Computer  Environments 

(POSIX),  copyright  C  1988  by  the  Institute  of  Electrical  and  Electronics 

Engineers, Inc. In the event of any discrepancy between these versions and the 

original IEEE Standard, the original IEEE Standard is the referee document.

In the following statement, the phrase ``This material'' refers to portions of the 

system documentation.

This  material  is  reproduced  with  permission  from  American  National 

Standards Committee X3, on Information Processing Systems. Computer and 

Business Equipment Manufacturers Association (CBEMA), 311 First St., NW, 

Suite  500,  Washington,  DC  20001-2178.  The  developmental  work  of 

Programming Language C was completed by the X3J11 Technical Committee.

The views and conclusions contained in the software and documentation 

are those of the authors and should not be interpreted as representing official 

policies,  either  expressed  or  implied,  of  the  Regents  of  the  University  of 

California.
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NOTE: The copyright of UC Berkeley's Berkeley Software Distribution ("BSD") 

source  has  been  updated.  The  copyright  addendum  may  be  found  at 

ftp://ftp.cs.berkeley.edu/pub/4bsd/README.Impt.License.Change and  is 

included below.

July 22, 1999

To All Licensees, Distributors of Any Version of BSD:

As you know, certain of the Berkeley Software Distribution ("BSD") 

source code files require that further distributions of products containing 

all  or  portions  of  the  software,  acknowledge  within  their  advertising 

materials that such products contain software developed by UC Berkeley 

and its contributors.

Specifically, the provision reads:

"     * 3. All advertising materials mentioning features or use of this 

software  must  display  the  following  acknowledgement:  This  product 

includes software developed by the University of California, Berkeley and 

its contributors."

Effective immediately, licensees and distributors are no longer required 

to include the acknowledgement within advertising materials. Accordingly, the 

foregoing paragraph of those BSD Unix files containing it is hereby deleted in its 

entirety.

William Hoskins

Director, Office of Technology Licensing

University of California, Berkeley
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B.3 Licença MPL

MOZILLA PUBLIC LICENSE
Version 1.0 

1. Definitions. 

1.1. ``Contributor'' means each entity that creates or contributes to the 

creation of Modifications. 

1.2.  ``Contributor  Version'' means  the  combination  of  the  Original 

Code, prior Modifications used by a Contributor, and the Modifications 

made by that particular Contributor. 

1.3. ``Covered Code'' means the Original Code or Modifications or the 

combination  of  the  Original  Code  and  Modifications,  in  each  case 

including portions thereof. 

1.4.  ``Electronic  Distribution  Mechanism'' means  a  mechanism 

generally  accepted  in  the  software  development  community  for  the 

electronic transfer of data. 

1.5. ``Executable'' means Covered Code in any form other than Source 

Code. 
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1.6. ``Initial Developer'' means the individual or entity identified as the 

Initial Developer in the Source Code notice required by Exhibit A. 

1.7. ``Larger Work'' means a work which combines Covered Code or 

portions thereof with code not governed by the terms of this License. 

1.8. ``License'' means this document. 

1.9.  ``Modifications'' means  any  addition  to  or  deletion  from  the 

substance  or  structure  of  either  the  Original  Code  or  any  previous 

Modifications. When Covered Code is released as a series of files,  a 

Modification is: 

A. Any addition to or deletion from the contents of a file containing 

Original Code or previous Modifications. 

B. Any new file that  contains any part  of  the Original  Code or 

previous Modifications. 

1.10. ``Original Code'' means Source Code of computer software code 

which is described in the Source Code notice required by Exhibit A as 

Original Code, and which, at the time of its release under this License is 

not already Covered Code governed by this License. 

1.11. ``Source Code'' means the preferred form of the Covered Code for 

making modifications to  it,  including all  modules  it  contains,  plus  any 

associated interface definition files,  scripts used to control  compilation 

and installation of  an  Executable,  or  a  list  of  source code differential 

comparisons against  either  the Original  Code or  another  well  known, 
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available Covered Code of the Contributor's choice. The Source Code 

can  be  in  a  compressed  or  archival  form,  provided  the  appropriate 

decompression  or  de-archiving  software  is  widely  available  for  no 

charge. 

1.12. ``You'' means an individual or a legal entity exercising rights under, 

and complying with all of the terms of, this License or a future version of 

this License issued under Section 6.1. For legal entities, ``You'' includes 

any entity which controls, is controlled by, or is under common control 

with You. For purposes of this definition, ``control'' means (a) the power, 

direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, 

whether by contract or otherwise, or (b) ownership of fifty percent (50%) 

or more of the outstanding shares or beneficial ownership of such entity. 

2. Source Code License. 

2.1.  The  Initial  Developer  Grant. 

The Initial Developer hereby grants You a world-wide, royalty-free, non-

exclusive license, subject to third party intellectual property claims: 

(a) to  use,  reproduce,  modify,  display,  perform, sublicense and 

distribute the Original Code (or portions thereof) with or without 

Modifications, or as part of a Larger Work; and 

(b) under patents now or hereafter owned or controlled by Initial 

Developer,  to  make,  have  made,  use  and  sell  (``Utilize'')  the 

Original Code (or portions thereof), but solely to the extent that 

any such patent is reasonably necessary to enable You to Utilize 
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the  Original  Code  (or  portions  thereof)  and  not  to  any  greater 

extent  that may be necessary to Utilize further Modifications or 

combinations. 

2.2.  Contributor  Grant. 

Each  Contributor  hereby  grants  You  a  world-wide,  royalty-free,  non-

exclusive license, subject to third party intellectual property claims: 

(a) to  use,  reproduce,  modify,  display,  perform, sublicense and 

distribute  the  Modifications  created  by  such  Contributor  (or 

portions  thereof)  either  on  an  unmodified  basis,  with  other 

Modifications, as Covered Code or as part of a Larger Work; and 

(b) under  patents  now  or  hereafter  owned  or  controlled  by 

Contributor, to Utilize the Contributor Version (or portions thereof), 

but  solely  to  the  extent  that  any  such  patent  is  reasonably 

necessary  to  enable  You  to  Utilize  the  Contributor  Version  (or 

portions  thereof),  and  not  to  any  greater  extent  that  may  be 

necessary to Utilize further Modifications or combinations. 

3. Distribution Obligations. 

3.1.  Application  of  License. 

The  Modifications  which  You  create  or  to  which  You  contribute  are 

governed by the terms of this License, including without limitation Section 

2.2. The Source Code version of Covered Code may be distributed only 

under  the  terms  of  this  License  or  a  future  version  of  this  License 

released under Section 6.1, and You must include a copy of this License 
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with every copy of the Source Code You distribute. You may not offer or 

impose any terms on any Source Code version that alters or restricts the 

applicable  version  of  this  License  or  the  recipients'  rights  hereunder. 

However, You may include an additional document offering the additional 

rights described in Section 3.5. 

3.2.  Availability  of  Source  Code. 

Any Modification which You create or to which You contribute must be 

made available  in Source Code form under  the terms of  this License 

either on the same media as an Executable version or via an accepted 

Electronic  Distribution  Mechanism  to  anyone  to  whom  you  made  an 

Executable  version  available;  and  if  made  available  via  Electronic 

Distribution Mechanism, must remain available for at least twelve (12) 

months  after  the  date  it  initially  became available,  or  at  least  six  (6) 

months  after  a  subsequent  version  of  that  particular  Modification  has 

been made available to such recipients. You are responsible for ensuring 

that the Source Code version remains available even if  the Electronic 

Distribution Mechanism is maintained by a third party. 

3.3.  Description  of  Modifications. 

You must cause all Covered Code to which you contribute to contain a 

file documenting the changes You made to create that Covered Code 

and the date of any change. You must include a prominent statement 

that the Modification is derived, directly or indirectly, from Original Code 

provided by the Initial  Developer and including the name of the Initial 

Developer in (a) the Source Code, and (b) in any notice in an Executable 
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version or  related  documentation in  which  You describe  the origin  or 

ownership of the Covered Code. 

3.4. Intellectual Property Matters 

(a)  Third  Party  Claims.  

If You have knowledge that a party claims an intellectual property 

right in particular functionality or code (or its utilization under this 

License),  you  must  include  a  text  file  with  the  source  code 

distribution  titled  ``LEGAL''  which  describes  the  claim  and  the 

party making the claim in sufficient detail that a recipient will know 

whom to contact. If you obtain such knowledge after You make 

Your Modification available as described in Section 3.2, You shall 

promptly modify the LEGAL file in all copies You make available 

thereafter and shall take other steps (such as notifying appropriate 

mailing lists or newsgroups) reasonably calculated to inform those 

who received the Covered Code that new knowledge has been 

obtained. 

(b)  Contributor  APIs.  

If Your Modification is an application programming interface and 

You own or control  patents which are reasonably necessary to 

implement that API, you must also include this information in the 

LEGAL file. 

3.5.  Required  Notices. 

You must duplicate the notice in  Exhibit A in each file of the Source 
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Code,  and  this  License  in  any  documentation  for  the  Source  Code, 

where You describe recipients' rights relating to Covered Code. If You 

created  one  or  more  Modification(s),  You  may  add  your  name  as  a 

Contributor to the notice described in Exhibit A. If it is not possible to put 

such notice in a particular Source Code file due to its structure, then you 

must include such notice in a location (such as a relevant directory file) 

where a user would be likely to look for such a notice. You may choose 

to offer, and to charge a fee for, warranty, support, indemnity or liability 

obligations to one or more recipients of Covered Code. However, You 

may do so only  on Your  own behalf,  and not  on behalf  of  the Initial 

Developer or any Contributor. You must make it  absolutely clear than 

any such warranty, support, indemnity or liability obligation is offered by 

You alone, and You hereby agree to indemnify the Initial Developer and 

every Contributor for any liability incurred by the Initial Developer or such 

Contributor as a result of warranty, support, indemnity or liability terms 

You offer. 

3.6.  Distribution  of  Executable  Versions. 

You  may  distribute  Covered  Code  in  Executable  form  only  if  the 

requirements of Section 3.1-3.5 have been met for that Covered Code, 

and if You include a notice stating that the Source Code version of the 

Covered Code is available under the terms of this License, including a 

description of how and where You have fulfilled the obligations of Section 

3.2.  The  notice  must  be  conspicuously  included  in  any  notice  in  an 

Executable  version,  related  documentation  or  collateral  in  which  You 

describe  recipients'  rights  relating  to  the  Covered  Code.  You  may 
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distribute the Executable version of  Covered Code under a license of 

Your  choice,  which  may  contain  terms  different  from  this  License, 

provided that You are in compliance with the terms of this License and 

that the license for the Executable version does not attempt to limit or 

alter the recipient's rights in the Source Code version from the rights set 

forth in this License.  If  You distribute the Executable version under a 

different license You must make it absolutely clear that any terms which 

differ  from  this  License  are  offered  by  You  alone,  not  by  the  Initial 

Developer or any Contributor. You hereby agree to indemnify the Initial 

Developer and every Contributor for any liability incurred by the Initial 

Developer or such Contributor as a result of any such terms You offer. 

3.7.  Larger  Works. 

You may create a Larger Work by combining Covered Code with other 

code not governed by the terms of this License and distribute the Larger 

Work as  a single  product.  In  such a case,  You must  make sure the 

requirements of this License are fulfilled for the Covered Code. 

4. Inability to Comply Due to Statute or Regulation. 

If it is impossible for You to comply with any of the terms of this License 

with  respect  to  some  or  all  of  the  Covered  Code  due  to  statute  or 

regulation then You must: (a) comply with the terms of this License to the 

maximum extent possible; and (b) describe the limitations and the code 

they  affect.  Such  description  must  be  included  in  the  LEGAL  file 

described in Section 3.4 and must be included with all distributions of the 

Source Code. Except to the extent prohibited by statute or regulation, 
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such description must be sufficiently detailed for a recipient of ordinary 

skill to be able to understand it. 

5. Application of this License. 

This License applies to code to which the Initial Developer has attached 

the notice in Exhibit A, and to related Covered Code. 

6. Versions of the License. 

6.1.  New  Versions.  

Netscape  Communications  Corporation  (``Netscape'')  may  publish 

revised  and/or  new versions  of  the  License  from time  to  time.  Each 

version will be given a distinguishing version number. 

6.2.  Effect  of  New  Versions.  

Once Covered Code has been published under a particular version of the 

License,  You  may always  continue to  use  it  under  the  terms  of  that 

version.  You may also choose to  use such Covered Code under  the 

terms of any subsequent version of the License published by Netscape. 

No one other than Netscape has the right to modify the terms applicable 

to Covered Code created under this License. 

6.3.  Derivative  Works.  

If you create or use a modified version of this License (which you may 

only do in order to apply it to code which is not already Covered Code 

governed by this License), you must (a) rename Your license so that the 

phrases  ``Mozilla'',  ``MOZILLAPL'',  ``MOZPL'',  ``Netscape'',  ``NPL''  or 

any confusingly similar phrase do not appear anywhere in your license 

and (b) otherwise make it clear that your version of the license contains 
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terms which differ from the Mozilla Public License and Netscape Public 

License. (Filling in the name of the Initial Developer, Original Code or 

Contributor in the notice described in Exhibit A shall not of themselves 

be deemed to be modifications of this License.) 

7. DISCLAIMER OF WARRANTY. 

COVERED CODE IS PROVIDED UNDER THIS LICENSE ON AN ``AS 

IS''  BASIS,  WITHOUT  WARRANTY  OF  ANY  KIND,  EITHER 

EXPRESSED  OR  IMPLIED,  INCLUDING,  WITHOUT  LIMITATION, 

WARRANTIES THAT THE COVERED CODE IS FREE OF DEFECTS, 

MERCHANTABLE,  FIT  FOR  A  PARTICULAR  PURPOSE  OR  NON-

INFRINGING.  THE  ENTIRE  RISK  AS  TO  THE  QUALITY  AND 

PERFORMANCE OF THE COVERED CODE IS WITH YOU. SHOULD 

ANY COVERED CODE PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU 

(NOT THE INITIAL  DEVELOPER OR ANY OTHER CONTRIBUTOR) 

ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR 

CORRECTION.  THIS  DISCLAIMER  OF  WARRANTY  CONSTITUTES 

AN  ESSENTIAL  PART  OF  THIS  LICENSE.  NO  USE  OF  ANY 

COVERED CODE IS  AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT  UNDER 

THIS DISCLAIMER. 

8. TERMINATION. 

This  License  and  the  rights  granted  hereunder  will  terminate 

automatically if You fail to comply with terms herein and fail to cure such 

breach within 30 days of becoming aware of the breach. All sublicenses 

to  the  Covered  Code  which  are  properly  granted  shall  survive  any 
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termination  of  this  License.  Provisions  which,  by  their  nature,  must 

remain in effect beyond the termination of this License shall survive. 

9. LIMITATION OF LIABILITY. 

UNDER NO  CIRCUMSTANCES AND UNDER NO  LEGAL  THEORY, 

WHETHER  TORT  (INCLUDING  NEGLIGENCE),  CONTRACT,  OR 

OTHERWISE,  SHALL  THE  INITIAL  DEVELOPER,  ANY  OTHER 

CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF COVERED CODE, OR 

ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO YOU OR 

ANY OTHER PERSON FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, 

OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, 

WITHOUT  LIMITATION,  DAMAGES  FOR  LOSS  OF  GOODWILL, 

WORK STOPPAGE,  COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION,  OR 

ANY AND ALL OTHER COMMERCIAL DAMAGES OR LOSSES, EVEN 

IF  SUCH  PARTY  SHALL  HAVE  BEEN  INFORMED  OF  THE 

POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THIS LIMITATION OF LIABILITY 

SHALL  NOT  APPLY  TO  LIABILITY  FOR  DEATH  OR  PERSONAL 

INJURY RESULTING FROM SUCH PARTY'S NEGLIGENCE TO THE 

EXTENT APPLICABLE LAW PROHIBITS SUCH LIMITATION.  SOME 

JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION 

OF  INCIDENTAL  OR  CONSEQUENTIAL  DAMAGES,  SO  THAT 

EXCLUSION AND LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. 

10. U.S. GOVERNMENT END USERS. 

The Covered Code is a ``commercial item,'' as that term is defined in 48 

C.F.R. 2.101 (Oct. 1995), consisting of ``commercial computer software'' 

and ``commercial computer software documentation,'' as such terms are 
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used in 48 C.F.R. 12.212 (Sept. 1995). Consistent with 48 C.F.R. 12.212 

and  48  C.F.R.  227.7202-1  through  227.7202-4  (June  1995),  all  U.S. 

Government End Users acquire Covered Code with only those rights set 

forth herein. 

11. MISCELLANEOUS. 

This  License  represents  the  complete  agreement  concerning  subject 

matter  hereof.  If  any  provision  of  this  License  is  held  to  be 

unenforceable,  such  provision  shall  be  reformed  only  to  the  extent 

necessary to make it  enforceable.  This License shall  be governed by 

California  law provisions  (except  to  the  extent  applicable  law,  if  any, 

provides otherwise), excluding its conflict-of-law provisions. With respect 

to  disputes  in  which  at  least  one  party  is  a  citizen  of,  or  an  entity 

chartered or registered to do business in, the United States of America: 

(a) unless otherwise agreed in writing, all disputes relating to this License 

(excepting any dispute relating to  intellectual  property  rights)  shall  be 

subject to final and binding arbitration, with the losing party paying all 

costs of arbitration; (b) any arbitration relating to this Agreement shall be 

held  in  Santa  Clara  County,  California,  under  the  auspices  of 

JAMS/EndDispute; and (c) any litigation relating to this Agreement shall 

be subject to the jurisdiction of the Federal Courts of the Northern District 

of California, with venue lying in Santa Clara County, California, with the 

losing party responsible for costs, including without limitation, court costs 

and  reasonable  attorneys  fees  and  expenses.  The  application  of  the 

United  Nations  Convention  on  Contracts  for  the  International  Sale  of 

Goods is expressly excluded. Any law or regulation which provides that 
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the language of a contract shall be construed against the drafter shall not 

apply to this License. 

12. RESPONSIBILITY FOR CLAIMS. 

Except  in  cases where another  Contributor  has failed  to  comply  with 

Section  3.4,  You  are  responsible  for  damages  arising,  directly  or 

indirectly, out of Your utilization of rights under this License, based on the 

number of copies of Covered Code you made available, the revenues 

you received from utilizing such rights, and other relevant factors. You 

agree  to  work  with  affected  parties  to  distribute  responsibility  on  an 

equitable basis. 

EXHIBIT A. 

``The  contents  of  this  file  are  subject  to  the  Mozilla  Public  License 

Version  1.0  (the  "License");  you  may  not  use  this  file  except  in 

compliance with the License. You may obtain a copy of the License at 

http://www.mozilla.org/MPL/ 

Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, 

WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See 

the  License for  the  specific  language governing rights  and limitations 

under the License. 

The Original Code is ______________________________________. 

The  Initial  Developer  of  the  Original  Code  is 

________________________.  Portions  created  by 

______________________  are  Copyright  (C)  ______ 

_______________________. All Rights Reserved. 
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Contributor(s): ______________________________________.'' 
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