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Resumo 

 

 A tecnologia de Voz sobre IP (VoIP) nasceu da necessidade da convergência das 
redes de telefonia e dados, aproveitando uma infra-estrutura de alcance mundial, a 
Internet. Esta tecnologia traz como vantagem a redução dos custos telefônicos, além da 
possibilidade de agregar novos serviços à telefonia. 

 A tecnologia de Voz sobre IP é o resultado da pesquisa em busca de novas 
soluções tecnológicas, numa área que movimenta milhões em dólares, a área de 
telecomunicações, podendo se tornar um fenômeno na Internet, assim como os 
aplicativos de e-mails e mensagens instantâneas. 

 Muitas iniciativas de projetos de VoIP têm surgido nos últimos anos. Dentre 
essas iniciativas temos o Skype, um aplicativo VoIp de grande sucesso. O Skype é um 
aplicativo de VoIP que usa a tecnologia peer-to-peer (P2P) híbrida, chamando atenção 
pela qualidade de transmissão da voz. O Skype é uma empresa de telefonia virtual, 
oferecendo chamadas telefônicas gratuitas entre computadores no mundo inteiro. Possui, 
ainda, as soluções SkypeIn e SkypeOut para o acesso a Rede Pública de Telefonia.  Outra 
iniciativa de aplicativos na tecnologia VoIP é o XVoice. O XVoice foi um  dos 
resultados do Grupo de Trabalho GT-P2P da Rede Nacional de Pesquisa (RNP), sendo 
projetado para avaliar o tráfego de voz na rede da RNP. 

 O levantamento de requisitos para desenvolver o XVoice demandou um estudo 
aprofundado sobre o Skype e os protocolos e codecs que são utilizados em aplicações de 
Voz sobre IP. O XVoice é um aplicativo VoIP que usa a tecnologia peer-to-peer pura. 

 Peer-to-peer é um modelo de comunicação no qual cada nó tem as mesmas 
capacidades e responsabilidades, e ambos podem iniciar uma sessão de comunicação, 
contrastando com o modelo cliente/servidor. 

 O objetivo deste trabalho é avaliar os aplicativos de VoIP Skype e XVoice, 
descrevendo a metodologia e ferramentas utilizadas nesta avaliação. 

 Na avaliação realizada neste trabalho, observou-se que os aplicativos Skype e 
XVoice possuem desempenhos similares, conforme mostrado nos resultados obtidos. 

 

Palavras chave: VoIP, codecs de áudio, protocolos, peer-to-peer, Skype, XVoice. 
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ABSTRACT 

 

 The technology of Voice on IP (VoIP) was born of the necessity of the 
convergence of the networks of telephony and data, using an infrastructure of the world-
wide reach, the  Internet. This technology brings as advantage the reduction of the 
telephonic costs, beyond the possibility adding new services to the telephony 

 The technology of Voice on IP is the result of the research in search of new 
technological solutions, in an area that millions of dollars are transacted, the 
Telecommunications Area, being able to become a phenomenon in the Internet, as well 
as applications in e-mails and instantaneous messages. 

 Many initiatives of VoIP projects have appeared in the last years. Among these 
initiatives we have the Skype, an applications VoIP of great success. 

 Another initiative of application in the VoIP technology is the XVoice. The 
XVoice was one of the results of the Work Group GT-P2P of the National Net of 
Research (RNP), being projected to evaluate the traffic of voice in the network of the 
RNP. 

 The research of requirements to develop the XVoice demanded a profound study 
about Skype and the protocols and audio codecs that they are used in applications of 
Voice over IP. The XVoice is a application VoIP that uses the pure peer-to-peer 
technology. 

 Peer-to-peer is a communication model in which each node has the same 
capabilities and responsibility, and either party can initiate a communication session, 
contrasting with client/server model.  

 The goal of this work is to evaluate VoIP applications Skype and XVoice, 
describing the methodology and tools used in this evaluation.  

 In the evaluation carried through in this work, it was observed that the 
applications Skype and XVoice had similar performances, as shown in the gotten results. 

 

Keywords: VoIP, audio codecs, protocolos, peer-to-peer, Skype, XVoice. 



x 

 

Sumário 

CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO  

 1.1 MOTIVAÇÃO.............................................................................................................1 

 1.2 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO.............................................................................2 

CAPÍTULO II – VOZ SOBRE IP: UMA REVOLUÇÃO NAS TELECOMUNICAÇÕES  

 2.1 INTRODUÇÃO...........................................................................................................4 

 2.2 FATORES QUE AFETAM AS APLICAÇÕES VOIP..................................................6 

 2.3 A HERANÇA DOS PROTOCOLOS DA INTERNET..................................................7 

 2.4 PROTOCOLOS PARA APLICAÇÕES EM TEMPO REAL........................................8 

  2.4.1   RTP (REAL-TIME TRANSPORT PROTOCOL)......................................................8 

  2.4.2   RTCP (REAL-TIME TRANSPORT PROTOCOL)...................................................8 

  2.4.3   CRTC (COMPRESSED REAL TIME PROTOCOL)................................................9 

 2.5 CODIFICADORES E DECODIFICADORES (CODECS)..........................................10 

 2.6 PROTOCOLOS DE CONTROLE E SINALIZAÇÃO PARA TELEFONIA IP...........13 

 2.7 SIP.............................................................................................................................14 

  2.7.1   ARQUITETURA BÁSICA DO SIP........................................................................15 

  2.7.2   ENDEREÇAMENTO SIP.......................................................................................15 

  2.7.3   ENTIDADE SIP.....................................................................................................16 

  2.7.4   MENSAGENS SIP.................................................................................................17 

  2.7.5   PEDIDOS SIP........................................................................................................19 

  2.7.6   RESPOSTAS SIP...................................................................................................19 

 2.8 PROTOCOLO DE DESCRIÇÃO DE SESSÃO – SDP...............................................20 

 2.9 SUMÁRIO ................................................................................................................21 

CAPÍTULO III – PEER-TO-PEER: UMA VOLTA À ORIGEM DA INTERNET  

 3.1 INTRODUÇÃO.........................................................................................................23 

 3.2 MODELOS P2P.........................................................................................................24 

  3.2.1   CLASSIFICAÇÃO 1...............................................................................................24 



xi 

 

  3.2.2   CLASSIFICAÇÃO 2...............................................................................................26 

  3.2.3    CLASSIFICAÇÃO 3...............................................................................................28 

 3.3 TÉCNICAS DE REPLICAÇÃO DE DADOS EM REDES P2P..................................29 

 3.4 CLASSES DE APLICAÇÕES P2P.............................................................................30 

  3.4.1    MENSAGENS INTANTÂNEAS............................................................................30 

  3.4.2    COMPARTILHAMENTO DE ARQUIVOS............................................................31 

  3.4.3    COMPUTAÇÃO DISTRIBUÍDA...........................................................................34 

  3.4.4    TRABALHO COLABORATIVO............................................................................35 

  3.4.5    OUTRAS APLICAÇÕES.......................................................................................35 

 3.5 FATORES QUE AFETAM AS REDES P2P .............................................................36 

  3.5.1    PROBLEMAS LEGAIS..........................................................................................36 

  3.5.2    CONFIABILIDADE...............................................................................................37 

  3.5.3    VOLATILIDADE DOS ENDEREÇOS...................................................................38 

  3.5.4    TOLERÂNCIA A FALHAS...................................................................................38 

  3.5.5    FIREWALLS..........................................................................................................38 

 3.6 SUMÁRIO.................................................................................................................39 

CAPÍTULO IV – SKYPE: TELEFONIA LIVRE VIA INTERNET  

 4.1 INTRODUÇÃO.........................................................................................................40 

 4.2 COMPONENTES DE SOFTWARE DO SKYPE.......................................................42 

 4.3 SERVIÇOS DO SKYPE............................................................................................43 

 4.4 SKYPEOUT..............................................................................................................47 

 4.5 SKYPEIN..................................................................................................................48 

 4.6 SEGURANÇA NO SKYPE........................................................................................48 

 4.7 SUMÁRIO.................................................................................................................48 

CAPÍTULO V – X-PEER: UMA SOLUÇÃO P2P NA RNP  

 5.1 INTRODUÇÃO.........................................................................................................50 

 5.2 ARQUITETURA DO X-PEER..................................................................................50 



xii 

 

  5.2.1    INFRA-ESTRUTURA............................................................................................51 

  5.2.2    NÚCLEO...............................................................................................................51 

  5.2.3    SERVIÇOS............................................................................................................51 

 5.3 MECANISMO DE COMUNICAÇÃO DO X-PEER..................................................53 

 5.4 ARMAZENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DADOS NO X-PEER......................55 

 5.5 MECANISMO DE REPLICAÇÃO............................................................................55 

 5.6 APLICAÇÕES DESENVOLVIDAS..........................................................................57 

 5.7 FUNCIONAMENTO DO X-PEER............................................................................57 

 5.8 SUMÁRIO ...............................................................................................................58 

CAPÍTULO VI – XVOICE: UMA APLICAÇÃO VOIP NA REDE NACIONAL DE PESQUISA 

 6.1 INTRODUÇÃO.........................................................................................................60 

 6.2 A REDE DO XVOICE..............................................................................................60 

 6.3 ARQUITETURA DO XVOICE.................................................................................61 

 6.4 SERVIÇOS XVOICE................................................................................................61 

 6.5 CONEXÃO AO APLICATIVO XVOICE.................................................................62 

 6.6 UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO XVOICE.............................................................62 

 6.7 BUSCA DE USUÁRIOS NO XVOICE.....................................................................65 

 6.8 SUMÁRIO VI...........................................................................................................66 

CAPÍTULO VII-AVALIAÇÃO DOS APLICATIVOS SKYPE E XVOICE 

 7.1 INTRODUÇÃO........................................................................................................67 

 7.2 FERRAMENTAS.....................................................................................................68 

  7.2.1    GRAVAÇÃO DA CONVERSAÇÃO....................................................................68 

  7.2.2     PESQ...................................................................................................................68 

  7.2.3    CAPTURA DE TRÁFEGO...................................................................................69 

  7.2.    IPSTAT.................................................................................................................69 

 7.3 MODELO DE AVALIAÇÃO...................................................................................70 

  7.3.1 – EXPERIMENTO_1..............................................................................................70 



xiii 

 

  7.3.2 – EXPERIMENTO_2..............................................................................................73 

7.4 SUMÁRIO VII........................................................................................................76 

CAPÍTULO VIII - CONCLUSÃO 

         8.1  INTRODUÇÃO.............................................................................................................77 

   8.2  CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS................................................................................78 

   8.3  TRABALHOS FUTUROS.............................................................................................78 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS........................................................................................79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 

 

 

 

 

 

 

Lista de Figuras 

 

FIGURA 2.1 REDE TELEFÔNICATRADICIONAL – COMUTAÇÃO DE PACOTES..............   5 

FIGURA 2.2 REDE TELEFÔNICA IP – COMUTAÇÃO DE PACOTES...................................  5 

FIGURA 2.3 EXEMPLIFICA O FATOR DE ATRASO NA REDE DE 
PACOTES............................................................................................................. 

 

 6 

FIGURA 2.4 EXEMPLIFICA O FATOR DE JITTER NA REDE DE PACOTES........................  7 

FIGURA 2.5 COMPRESSÃO CO CABEÇALHO VoIP ATRAVÉS DO cRTC........................... 10 

FIGURA 2.6 PROCESSO DE DIGITALIZAÇÃO DE UM SINAL DE VOZ............................... 10 

FIGURA 2.7 ATRASOS DE TRANSMISSÃO DE UM SINAL.................................................. 12 

FIGURA 2.8 SINALIZAÇÃO DE UMA CHAMADA SIP ENTRE USUÁRIOS DE UM 
MESMO DOMÍNIO............................................................................................... 

 

14 

FIGURA 2.9 ARQUITETURA DE PROTOCOLOS MULTIMÍDIA NA INTERNET................. 15 

FIGURA 2.10 COMUNICAÇÃO ENTRE USUÁRIOS SIP DE DOMÍNIOS  DIFERENTES........ 16 

FIGURA 2.11 FORMATO DA MENSAGEM SIP DE PEDIDO................................................... 20 

FIGURA 2.12 FORMATO DA MENSAGEM SIP DE RESPOSTA.............................................. 21 

FIGURA 3.1 ARQUITETURAS: PEER-TO-PEER E CLIENTE-SERVIDOR............................. 23 

FIGURA 3.2 REPRESENTAÇÃO DO MODELO P2P PURO..................................................... 25 

FIGURA 3.3 REPRESENTAÇÃO DO MODELO HÍBRIDO...................................................... 26 

FIGURA 3.4 MODELO DE BUSCA CENTRALIZADA REDES P2P........................................ 27 

FIGURA 3.5 BUSCA POR INUNDAÇÃO.................................................................................. 27 

FIGURA 3.6 BUSCA POR TABELA HASH DISTRIBUÍDA...................................................... 28 

FIGURA 3.7 MECANISMO DE BUSCADA APLICAÇÃO FREENET...................................... 32 

FIGURA 3.8 MECANISMO DE BUSCA DA APLICAÇÃO GNUTELA.................................... 33 

FIGURA 3.9 PROCESSO DE BUSCA NA ARQUITETURA NAPSTER.................................... 34 

FIGURA 4.1 REDE SKYPE COM SEUS PRINCIPAIS COMPONENTES: SERVIDOR DE 
LOGIN, SUPER NÓS E NÓS ORDINÁRIOS........................................................ 

 

41 
FIGURA 4.2 INTERFACE DO SKYPE COM AS SUAS FUNÇÕES......................................... 

44 
   



xv 

 

FIGURA 4.3 TELA DO ETHEREAL MOSTRANDO OS PACOTES CAPTURADOS NO 
PROCESSO DE PRIMEIRO LOGIN NA REDE SKYPE....................................... 

 

45 

FIGURA 4.4 TELA DO ETHEREAL NA CAPTURA DE PACOTES PARA UMA BUSCA DE 
UM CONTATO NA REDE SKYPE....................................................................... 

 

46 

FIGURA 5.1 ARQUITETURA DO X-PEER............................................................................... 51 

FIGURA 5.2 MECANISMO DE COMUNICAÇÃO DO X-PERR – CENÁRIO_1...................... 53 

FIGURA 5.3 MECANISMO DE COMUNICAÇÃO DO X-PERR – CENÁRIO_2...................... 54 

FIGURA 5.4 MECANISMO DE COMUNICAÇÃO DO X-PERR – CENÁRIO_3...................... 55 

FIGURA 5.5 REDE P2P COM MECANISMO DE BUSCA DHT EM ANEL............................. 56 

FIGURA 5.6 REDE P2P COM A ENTRADA DE UM NOVO PEER E A NOVA 
DISTRUBUIÇÃO DAS CHAVES.......................................................................... 

 

56 

FIGURA 5.7 EXEMPLO DAS MENSAGENS TROCADAS NO X-PEER PARA O SERVIÇO 
REGISTER............................................................................................................ 

 

58 

FIGURA 6.1 REDE DO XVOICE .............................................................................................. 61 

FIGURA 6.2 ARQUITETURA DA APLICAÇÃO XVOICE....................................................... 61 

FIGURA 6.3 INTERFACE INICIAL PARA CONEXÃO AO X-PEER....................................... 62 

FIGURA 6.4 INTERFACE DO XVOICE APÓS CONEXÃO NA REDE.................................... 63 

FIGURA 6.5 INTERFACE DO XVOICE PARA ADICIONAR CONTATOS............................. 63 

FIGURA 6.6 INICIANDO UMA CHAMADA NO XVOICE...................................................... 64 

FIGURA 6.7 AVISO DE CHAMADA DE ENTRADA NO XVOICE......................................... 64 

FIGURA 6.8 AVISO DE NÃO ATENDIMENTO NO XVOICE................................................. 64 

FIGURA 6.9 AVISO DE ENCERRAMENTO DE UMA CHAMADA NO XVOICE.................. 65 

FIGURA 6.10 ENCERRAMENTO DO APLICATIVO XVOICE................................................. 65 

FIGURA 6.11 MENSAGEN DE ERRO RECEBIDA PARA USUÁRIO NÃO CADASTRADO.. 66 

FIGURA 7.1 MODELO IMPLEMENTADO PELO ALGORITMO PESQ.................................. 69 

FIGURA 7.2 CENÁRIO PARA O EXPERIMENTO 1 – PESQ_MOS......................................... 70 

FIGURA 7.3 GRÁFICO_1 DO RESULTADO OBTIDO NO EXPERIMENTO_1, 
COMPARANDO OS APLICATIVOS XVOICE E SKYPE NA REDE INTERNA 
DO GPRT, UTILIZANDO O ALGORITMO PESQ................................................ 

 

71 

FIFURA 7.4 CENÁRIO_2 – GPRT – REDE EXTERNA............................................................ 72 

FIGURA 7.5 GRÁFICO_2 DO RESULTADO OBTIDO PELO PESQ NO APLICATIVO 
SKYPE COM TRÁFEGO GPRT – REDE PÚBLICA............................................. 

 

72 

FIGURA 7.6 PESQ_MOS DO SKYPE EM DOIS CENÁRIOS: GPRT – GPRT X GPRT – 
REDE PÚBLICA................................................................................................... 

 

73 

FIGURA 7.7 EXPERIMENTO_2 – AVALIAÇÃO DO SKYPE E XVOICE UTILIZANDO AS 
FERRAMENTAS ETHEREAL E IPSTAT............................................................. 

 

74 

FIGURA 7.8 MÉDIA E DESVIO PADRÃO PARA O PESQ_MOS DO SKYPE E XVOICE  



xvi 

 

NO EXPERIMENTO_2......................................................................................... 
74 

FIGURA 7.9 MÉDIA E DESVIO PADRÃO DO JITTER MÁXIMO DOS APLICATIVOS 
SKYPE E XVOICE NO EXPERIMENTO_2......................................................... 

 

75 

FIGURA 7.10 MÉDIA E DESVIO PADRÃO DA PERDA DE PACOTES MÉDIA DOS 
APLICATIVOS SKYPE E XVOICE NO EXPERIMENTO_2............................... 

 

76 

 

Lista das Tabelas 
 

TABELA 2.1 TIPO E CARACTERÍSTICAS DE ALGUNS CODECS.................................. 12 

TABELA 4.1 TARIFAS DO SKYPEOUT PARA O BRASIL................................................ 47 

 



Capítulo I - Motivação 

______________________________________________________________________ 

 

 

1

Capítulo I 

1.1 Motivação 

 A área das telecomunicações vem sofrendo mudanças desde a segunda metade do 
século 20. Sendo a telefonia considerada um negócio estimado em US$230 bilhões/ano, 
é natural que a concorrência entre as empresas e o surgimento de novas tecnologias, 
como é o caso voz transmitida pela Internet, tragam novos rumos a esse mercado 
milionário. 

 A telefonia convencional, representada pela rede pública de telefonia, hoje 
baseado em equipamentos digitais, evoluiu em alguns aspectos, tais como: facilidade na 
manutenção, facilidade de programação, redução no tamanho dos equipamentos, 
implementação de novos serviços (siga-me, chamada em espera, conferência etc). Esse 
sistema possui pouca complexidade de transmissão e mantém o atraso fim-a-fim muito 
baixo, pois os sinais se propagam, ao longo do meio, quase na velocidade da luz.  

 As centrais telefônicas digitais, também conhecidas como CPA (Central por 
Programa Armazenado), trouxeram um novo cenário para o mercado. A telefonia entrou 
no mundo da informática. O gerenciamento passou a ser por meio de software e os 
equipamentos tornaram-se compactos. Essa tecnologia foi precursora da telefonia móvel 
celular. 

 É bem verdade que tivemos avanços tecnológicos na área de telecomunicações. 
Mas o que podemos dizer com relação aos preços das tarifas? Quais os benefícios para 
os usuários domésticos? Em 1997 teve início o processo de privatização das empresas de 
telecomunicações no Brasil. Esperava-se uma redução nos preços das tarifas com a 
concorrência de novas empresas no mercado, o que não aconteceu de fato. Oito anos 
depois da privatização temos apenas duas empresas concorrendo, na maioria das regiões, 
com telefonia fixa. As tarifas telefônicas continuam pesando no orçamento de usuários 
domésticos e corporativos. 

 A tecnologia Voz sobre IP surgiu da necessidade de convergir às redes de 
telefonia e dados para uma única rede, de forma a reduzir custos telefônicos e aproveitar 
uma possível ociosidade da rede de dados. A grande vantagem da tecnologia VoIP é a 
redução dos custos telefônicos, aproveitando uma infra-estrutura de rede já existente, 
além da possibilidade de implementação de novos serviços, uma vez que o IP (Internet 
Protocol) é um protocolo amplamente difundido [Filgal, 1999]. 

 O crescimento da tecnologia VoIP fez surgir no mercado novos equipamentos, 
soluções e aplicativos. Um dos aplicativos de maior sucesso na atualidade é o Skype 
[skype01]. 

 O Skype foi desenvolvido por Niklas Zennström (o criador do KaZaA, que é uma 
aplicação peer-to-peer que permite a troca de músicas, imagens e arquivos em geral), e é 
uma aplicação VoIP numa rede P2P. 
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 Outra iniciativa de aplicações VoIP é o XVoice.  O XVoice é um dos resultados 
do Grupo de Trabalho P2P da Rede Nacional de Pesquisa (RNP), e teve como objetivo 
mostrar a viabilidade de uma aplicação VoIP na rede da RNP. 

 Para levantar os requisitos para desenvolver o XVoice, estudou-se o Skype, e os 
resultados desse estudo estão demonstrados no Capítulo VI deste trabalho. 

 O XVoice funciona numa rede P2P denominada X-Peer.  Redes P2P são redes 
nas quais os computadores se comunicam diretamente entre si. Em oposição ao 
paradigma cliente-servidor, onde o cliente faz uso de serviços e processamento 
disponibilizados pelo servidor, na rede P2P os nós da rede funcionam ora como cliente, 
ora como servidor. Com ambas as funcionalidades uma entidade P2P recebe o nome de 
servent. 

 As redes P2P podem ser puras ou híbridas. As redes puras funcionam sem a 
presença de um servidor central, enquanto que as redes P2P híbridas utilizam servidores 
para autenticação de usuários, serviços de diretório e mapeamento de recursos 
disponíveis. Um exemplo é o Skype, que usa um servidor central para autenticação dos 
usuários. A rede X-Peer na qual o XVoice funciona é uma rede P2P pura 

 Na versão atual, o XVoice possui algumas limitações, tais como: não 
funcionamento através de NATs , firewalls e com o IPv6. 

 Dentro desse contexto, o objetivo do presente trabalho é avaliar os dois 
aplicativos de VoIP,o Skype e o XVoice, descrevendo a metodologia e ferramentas 
utilizadas nesta avaliação. 

1.2. Estrutura da Dissertação 

 Além dessa introdução sobre a motivação do trabalho desta dissertação, a mesma 
possui mais cinco capítulos, conforme descrição a seguir: 

• Capítulo II – Voz sobre IP – Apresenta um histórico sobre a evolução da 
telefonia, culminado com a tecnologia VoIP Descreveremos os protocolos 
utilizados no sistema de VoIP, bem como os codecs mais utilizados. 

• Capítulo III – Peer-to-Peer – Apresenta a tecnologia de redes peer-to-peer, 
descrevendo sua arquitetura, definições, sistemas de armazenamento e busca de 
informações e aplicativos mais populares. 

• Capítulo VI – Skype – Descreve a arquitetura do Skype, codecs utilizados, as 
trocas de sinalização e o impacto que esse aplicativo trouxe ao mundo das 
telecomunicações; 

• Capítulo V – X-Peer – Apresenta a arquitetura da rede X-Peer, descrevendo o 
sistema de armazenamento e recuperação de informações, e as aplicações 
desenvolvidas para essa rede; 
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• Capítulo VI – XVoice – Descreve o aplicativo XVoice , mostrando suas 
características, modo de utilização, limitações, troca de sinalização; 

• Capítulo VII – Avaliação - Faz uma avaliação dos aplicativos Skype e XVoice, 
descrevendo a metodologia e ferramentas utilizadas nos teste, mostrando os 
resultados dos testes, as contribuições adicionais e trabalhos futuros. 

• Capítulo VIII- Conclusão – Conclusão do trabalho, trazendo as contribuições 
adicionais e trabalhos futuros. 
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Capítulo II 

Voz Sobre IP: Uma Revolução nas Telecomunicações.  

2.1 Introdução 

 A tecnologia Voz sobre IP, também conhecida como VoIP, surgiu da 
necessidade de convergir as redes de telefonia e dados para uma única rede, de forma a 
reduzir custos telefônicos, aproveitar uma possível ociosidade da rede de dados, além da 
possibilidade do compartilhamento de dados e implementação de novos serviços, uma 
vez que o IP (Internet Protocol) é um protocolo global. 

 A maioria das empresas possui sua rede de dados interligada à Internet através de 
enlaces dedicados das concessionárias de telecomunicações, utilizando o protocolo IP. 
Em paralelo a essa rede, as empresas mantêm uma rede de telefonia privada, também 
ligada à rede pública através de links digitais ou linhas analógicas. Essa rede é bastante 
onerosa, tanto no que diz respeito à ampliação e manutenção dos equipamentos, quanto 
ao custo mensal das ligações geradas. A grande vantagem da tecnologia VoIP é a 
redução dos custos telefônicos, aproveitando uma infra-estrutura de rede já existente. 

 O advento das centrais digitais, conhecidas como CPA (Central por Programa 
Armazenado), trouxe um novo rumo para o mercado. Equipamentos compactos, 
processador central, programação através de software, levaram a telefonia para o mundo 
da informática. Todo acesso ao equipamento passou a ser feito através de um 
computador com um software proprietário, o qual permitia executar toda a programação 
do equipamento (roteamento, criação de novos assinantes/ramais, criação de novos 
links), além do mais, trazia novas facilidades para os assinantes, tais como: siga-me, 
chamada em espera, conferência, etc. A programação tornou-se flexível, mas os 
protocolos de sinalização e a forma de estabelecimento das chamadas continuavam as 
mesmas. Esses equipamentos foram precursores dos equipamentos da telefonia celular. 

 A telefonia IP deve tornar-se um novo marco no cenário das telecomunicações, 
mudando conceitos, tecnologia, cenário de aplicação, sistema tarifário e custos. Agrega 
novos valores ao mundo da telefonia como e-mail, lista de amigos, troca de arquivos, 
imagem. Por ser uma aplicação em tempo real, requer dispositivos que garantam a 
entrega dos pacotes. 

 Na telefonia tradicional a conexão é feita através da comutação de circuitos O 
conceito de conexão da telefonia IP é o da comutação de pacotes, conceito até então 
pertencente à rede de transmissão dados. A tecnologia de comutação de pacotes 
encapsula a voz que será transmitida juntamente com os dados utilizando o protocolo IP. 
Baseada na transmissão da voz usando a rede de dados existente, a tecnologia de 
telefonia IP vem sendo popularizada através de aplicativos peer-to-peer como Skype, 
criado por Niklas Zennström (o criador do KaZaA). O Skype trouxe a tecnologia VoIP 
para o uso doméstico, e pode se tornar um dos fenômenos na Internet, assim como o e-
mail e os aplicativos de mensagens instantâneas (MSN, Yahoo!). 
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  Nas Figuras 2.1 e 2.2, respectivamente, temos as arquiteturas da telefonia 
tradicional e da telefonia VoIP. 

  

 

  

 

 

Figura 2.1. Rede Telefônica Tradicional – Comutação de circuitos. 

 

 

 

 

  

 

Figura 2.2. Rede Telefônica IP – Comutação de pacotes. 

 Para que o VoIP se tornasse uma tecnologia viável, várias empresas pesquisaram 
soluções para melhorar o serviço de voz na Internet, tentando reproduzir a qualidade já 
consagrada da telefonia convencional numa rede de dados, uma vez que o protocolo 
padrão IP não provê qualidade de serviço. Essa situação fez surgir uma série de 
soluções. 

 Dentre os vários padrões apresentados, a maioria das aplicações VoIP passaram 
a utilizar os protocolos de transporte em tempo real, como: RTP (Real-Time Transport 
Protocol) [RFC 1889, 1996] e RTCP (Real Time Control Protocol) [RFC 3605, 2003], 
propostos pela IETF. 

 O protocolo RTP (Real Time Protocol) tem por função fazer com que os pacotes 
sejam recebidos como um fluxo de mídia, incluindo informações de tempo real, 
necessários para o controle das aplicações. 

 O outro protocolo, o RTCP (Real-Time Control Protocol), é usado para se obter 
informações o estado de conexão na rede (quantidade de jitter, perda média de pacotes, 
etc.), e pode também transportar informações sobre a identidade dos participantes. 

 Para permitir que a voz seja transmitida através da Internet é necessário que a 
mesma seja codificada, ou seja, deve-se transformar os sinais analógicos, susceptíveis a 
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interferências, em sinais digitais, que serão anexados ao pacote IP. Essa codificação é 
realizada por dispositivos chamados codecs (codificador/decodificador). Alguns desses 
codecs possuem características adicionais, tais como: técnicas de compressão, para 
melhor utilização da banda, supressão de silêncio, cancelamento de eco e ruído de 
conforto. 

 Para a sinalização e controle de aplicações em tempo real, existem dois padrões: 
o H.323 [H323, 2004] da ITU, já consolidado no mercado, e SIP [RFC 3261, 2002] da 
IETF, em fase de expansão. Ambos são usados em projetos da Rede Nacional de 
Pesquisa [RNP].  

 Nas seções seguintes, detalharemos os protocolos citados anteriormente, dando 
ênfase nas características utilizadas no projeto do XVoice, que é uma aplicação VoIP na 
rede da RNP. 

2.2 Fatores que afetam as aplicações VoIP. 

 As aplicações VoIP são aplicações em tempo real, possuindo requisitos bem mais 
exigentes que as aplicações que rodam normalmente na Internet. 

 Existem diversos fatores que podem prejudicar a qualidade da comunicação, 
sendo os mais críticos o atraso, o jitter e a perda de pacotes. O atraso refere-se ao tempo 
entre o envio da mensagem do transmissor e o recebimento desta mensagem pelo 
receptor (ver Figura 2.3). O jitter é a variação no atraso da transmissão, conforme 
mostrado na Figura 2.4. As perdas de pacotes podem ocorrer porque as redes baseadas 
no protocolo IP não garantem a entrega dos mesmos, ou por um grande atraso na 
entrega dos pacotes, fazendo com que a aplicação descarte os mesmos.  

 Segundo Walker e Hicks [Walker, 2002], as recomendações sobre atraso, jitter 
e perda de pacotes para que uma rede possibilite uma boa qualidade de chamadas VoIP 
são: atraso fim-a-fim menor que 150 ms, limite máximo de 50 ms para jitter, taxa de 
perda de pacotes máxima de 3% (mas é recomendável que seja inferior a 0,50%). O não 
cumprimento desses limites compromete a inteligibilidade do sinal entregue ao receptor, 
podendo inviabilizar a aplicação. 

 

 

 

 

  

Figura 2.3. Exemplifica o fator atraso numa rede de pacotes. 
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Figura 2.4. Exemplifica o fator jitter numa rede de pacotes. 

2.3 A Herança dos protocolos da Internet.  

 A tecnologia VoIP nasceu para ser utilizada sobre uma rede já consolidada, a 
Internet. Sendo assim, utilizou a estrutura de transporte já existente (modelo TCP/IP), e 
introduziu novos protocolos para permitir a reprodução da voz em níveis de qualidade 
aceitáveis como é o caso do RTP/RTCP, citados anteriormente. 

 Na arquitetura TCP/IP os dois protocolos de transporte mais famosos são o TCP 
(Transmission Control Protocol) e o UDP (User Datagram Protocol). Cada um desses 
protocolos oferece um tipo de serviço específico para aplicações através da rede. 

 O TCP foi projetado para oferecer um fluxo de bytes fim-a-fim confiável em uma 
inter-rede não confiável, garantindo a entrega dos dados. Essa característica poderia nos 
fazer imaginar que o TCP seria o protocolo de transporte ideal para telefonia, como é o 
caso das aplicações VoIP. Na verdade, o TCP possui outras características que são 
consideradas como desvantagens para aplicações em tempo real, como é o caso da 
telefonia. Uma delas é a retransmissão de pacotes perdidos ou corrompidos. Para 
aplicações sensíveis a atraso e jitter, essa retransmissão seria desastrosa, pois iria 
acrescentar atrasos à comunicação. Outra característica indesejável é que o TCP 
preserva a ordem de envio dos pacotes. Nesse caso, se um pacote fosse perdido, a 
conversação seria interrompida, mesmo que o restante dos pacotes fossem enviados 
normalmente. 

 Em linhas gerais, o TCP possui características e complexidade que não são úteis 
para uma aplicação VoIP. Na verdade podemos utilizar um protocolo menos elaborado, 
obtendo um desempenho igual ou superior ao protocolo TCP. 

 Nesse caso temos o protocolo de transporte UDP. Este protocolo possui baixa 
complexidade, sendo apenas uma extensão do IP (Internet Protocol). Oferece um serviço 
multicast, bastante utilizado em videoconferência. Também não trabalha com 
retransmissão de pacotes perdidos, não acrescentando atrasos na comunicação.  

 Como desvantagens, o UDP não apresenta mecanismos de controle de 
congestionamento, além de não apresentar nenhum mecanismo de sincronização. Para 
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resolver esses problemas, e tornar viável a transmissão da voz na Internet, foram 
desenvolvidos protocolos que acrescentassem informações extras de controle. É o caso 
dos protocolos RTP/RTCP, que serão descritos a seguir. 

2.4 Protocolos para aplicações em tempo real 

 A tecnologia VoIP trouxe o conceito de transmissão da voz encapsulada numa 
rede de dados. A grande diferença entre uma aplicação de dados e uma aplicação de voz, 
é que a voz é sensível a atrasos e jitter.   

 Existem protocolos na camada de aplicação que se propõem a melhorar a entrega 
de dados que devem ser transmitidos pelos aplicativos em tempo real. Para a arquitetura 
VoIP temos o RTP (Real-Time Transport Protocol), que atua como interface entre as 
aplicações de tempo real e os protocolos das camadas já existentes, e o RTCP (Real 
Time Control Protocol), que obtém informações da rede (quantidade de jitter, perda 
média de pacotes, etc.), permitindo que medidas corretivas apropriadas possam ser 
adotadas, tais como: uso de redundância, codecs a taxas mais baixas, etc. 

 O projeto do RTP/RTCP permite que esses protocolos sejam usados 
principalmente em cima do UDP (User Datagram Protocol), uma vez que o esquema de 
retransmissão do TCP não traria nenhum benefício para a transmissão de aplicações em 
tempo real. Ao RTP é associada uma porta UDP de número par e ao RTCP a próxima 
porta UDP de número ímpar. 

2.4.1 RTP (Real-Time Transport Protocol) 

 O RTP é um dos protocolos mais importantes da arquitetura VoIP. Conforme 
indicado em [RFC 1889, 1996], o RTP é um protocolo que provê serviços de entrega 
fim-a-fim para aplicações com característica de tempo real, como áudio e vídeo 
interativos. Suporta transferência de dados para serviços multicast e também possui 
características de reconstrução de sincronismo, detecção de perda de datagramas, 
segurança, dentre outras. No entanto, o RTP não oferece nenhuma reserva de recurso na 
banda, nem recuperação dos pacotes e não garante qualidade de serviço (QoS). A 
qualidade de serviço é definida pelo ITU-T como "o efeito coletivo de desempenho que 
determina o grau de satisfação do usuário deste serviço específico". Os parâmetros de 
QoS se relacionam com métricas de controle de chamada, de transferência de informação 
e de qualidade da rede. Sendo assim, o RTP utiliza o RTCP para monitorar QoS e 
transportar informações em uma sessão contínua. 

2.4.2. RTCP (Real-Time Transport Control Protocol)  

 O RTCP tem como objetivo o monitoramento da qualidade de serviço e o 
transporte de informações úteis numa transmissão RTP. Esse monitoramento é 
conseguido através de relatórios que são gerados tanto pelos transmissores como pelos 
receptores dos pacotes RTP. É um protocolo que pode ser usado juntamente com o 
RTP, porém sua utilização não é necessária para que o RTP funcione. 
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 Os relatórios utilizados pelo RTCP contêm informações tais como: número de 
pacotes enviados, número de pacotes perdidos, jitter. Embora essas informações não 
informem onde determinado problema está ocorrendo, elas podem servir como 
ferramenta para localizar o problema. Para que não haja excesso de tráfego RTCP, o 
ritmo de geração deste tipo de relatório é alterado dinamicamente, para que não 
ultrapasse 5% do tráfego total na sessão, segundo recomendação do IETF. Esta situação 
de tráfego elevado poderia ocorrer facilmente devido ao uso de multicast, onde muitos 
clientes enviam relatórios para o mesmo servidor. 

2.4.2.1 Tipos de Pacotes RTCP. 

 O RTCP especifica cinco tipos de pacotes, como descreveremos a seguir: 

• SR (Sender Reports): contêm informações de transmissão e recepção para 
participantes que são emissores ativos; 

• RR (Receiver Reports): contêm informações de recepção para participantes que 
não são emissores ativos; 

• SDES (Source Descriptions): descrevem vários parâmetros da fonte, inclusive 
CNAME (Common Name); 

• BYE : enviado por um participante quando ele encerra uma sessão; 

• APP: funções específicas de uma aplicação. 

2.4.3. cRTP (Compressed Real Time Protocol)  

 O pacote VoIP é formado pelo cabeçalho IP, pelo cabeçalho UDP, pelo 
cabeçalho RTP, num total de 40 bytes, e finalmente pela carga útil (payload), que 
representa amostras de voz. A carga útil varia de 20 bytes até 160 bytes para o fluxo de 
voz. Como podemos ver na Figura 2.5, o cabeçalho ocupa 40 bytes. Para uma carga útil 
de 20 bytes, temos que o cabeçalho do pacote VoIP é o dobro da carga útil. Concluímos 
que a transmissão de informações de pequena dimensão é bastante ineficiente. 

 Para aumentar a eficiência da transmissão de voz, utiliza-se uma técnica de 
compressão que reduz o tamanho do cabeçalho para 2 bytes se não existirem checksum e 
para 4 bytes para o envio de checksum UDP, como podemos ver na Figura 2.5. Essa 
técnica muito utilizada nas linhas de baixa velocidade é designada cRTCP (Compressed 
RTP), sendo definida na RFC 2508 [RFC 2508, 1999] . 
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IP Hearder (20 bytes) UDP Header (8 bytes) RTP Header (12 bytes) Payload (20 até 160 
bytes) – Fluxo de voz 

                                        IP/UDP/RTP Header (40 bytes) 

  

 Payload (20 até 160 
bytes) – Fluxo de voz 

Figura 2.5. Compressão do cabeçalho VoIP através do cRTP. 

2.5 Codificadores e Decodificadores (Codecs). 

 A voz humana é um sinal analógico de áudio que possui amplitudes variáveis no 
tempo. Para que esse sinal analógico possa ser utilizado em ambientes digitais é 
necessário transformá-lo num sinal discreto. A esse processo de conversão de um sinal 
analógico num sinal digital chamamos de digitalização, estando as etapas do processo 
representadas na Figura 2.6. 

 O processo de digitalização de um sinal consiste de três etapas: amostragem do 
sinal analógico, quantização e codificação. Na amostragem é retirada parte do sinal 
analógico, de forma que não haja perdas de informação na reconstituição desse sinal. 
Para tanto, é usado o Teorema de Nyquist [Heath, 1996], que especifica que a 
freqüência de amostragem (f A) deve ser maior que duas vezes a maior freqüência contida 
no sinal analógico (f S): 

f A > 2f S 

 Para a faixa de freqüência de 300 Hz a 3400 Hz usada na telefonia, foi fixada, 
internacionalmente, uma freqüência de amostragem (f A) de 8000 Hz, o que resulta num 
intervalo de amostragem (T A ) de 125 µs. O sinal resultante dessa amostragem ainda é 
um sinal analógico, que é transformado num sinal digital após a quantização e 
codificação. 

  Após a quantização, o sinal a ser transmitido é obtido pela codificação dos 
números dos intervalos de quantização. Do lado do receptor, o sinal é decodificado, ou 
seja, é feita a conversão de sinal discreto para sinal analógico, inteligível aos ouvidos 
humanos. 

 

 

 

 

Figura 2.6. Processo de digitalização de um sinal de voz. 
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 No caso do codec G.711 (PCM – Pulse Code Modulation) [G.711, 1998] a 
quantificação da voz é feita numa escala logarítmica. Esse codec é o padrão da telefonia 
convencional, apresentando por um lado excelente qualidade na reprodução da voz, e 
por outro lado requer  uma largura de banda maior para a transmissão (64kbps). 

 A digitalização do sinal e a quantidade de canais utilizados na transmissão 
determinam a quantidade de bytes requeridos para se armazenar o sinal e a largura de 
banda para se transmitir uma seqüência de áudio. 

 Segundo [Monteiro, 2000], os codificadores têm como principal objetivo a 
redução da taxa de transmissão de bits (compressão do sinal), o que influencia 
diretamente no espaço de memória e na largura de banda necessária para a transmissão. 
Em contrapartida, têm como desvantagens o aumento do atraso e a perda da qualidade 
do sinal, devido ao processamento do algoritmo de codificação e decodificação, 
conforme mostrado na Figura 2.7. 

 Os codecs possuem características que determinam a escolha para o seu uso: taxa 
de bits, atraso, complexidade do algoritmo, qualidade. Esta diz respeito ao nível máximo 
de qualidade a ser obtida pelo receptor. Nesse sentido, o PCM Linear fornece a melhor 
qualidade, embora utilize uma banda maior. 

 Na Tabela 2.1, temos os tipos de codecs mais utilizados, com as respectivas 
características: técnica de compressão utilizada, taxa de geração do sinal, atraso de 
empacotamento e qualidade do sinal (MOS). O parâmetro MOS (Mean Opinion Score), 
está definida pela ITU-T na recomendação P.800 [P800, 1996]. O MOS é uma avaliação 
subjetiva, obtida através de testes em que um conjunto de ouvintes avaliam a qualidade 
da voz numa escala de1(ruim) a 5(excelente). 

 Conforme podemos observar, ainda na Tabela 2.1, os codecs G.729A e o 
G.723.1 utilizam uma reduzida largura de banda, porém têm uma menor qualidade, 
traduzida em valores de MOS menores, apresentando também, tempos de codificação 
mais elevados. 

 Segundo [Schinitzler, 2001], existem codificadores de áudio que foram 
desenvolvidos especificamente para a compressão da voz humana. Esses algoritmos 
exploram redundâncias e relevâncias (sinais fora de freqüência produzida pela voz) 
encontradas nos sinais, ou até propriedades do ouvido humano como aproximações e 
preenchimento de seqüências incompletas. Esses codificadores, também conhecidos 
como codificadores híbridos, foram projetados a partir dos codificadores de forma de 
onda e dos vocoders. 

 Os codificadores de forma de onda possuem a vantagem de apresentarem melhor 
qualidade, embora utilizem uma maior largura de banda (64 kbps). Um exemplo é o 
G.711, citado anteriormente. 

 Os vocoders são codificadores que tentam modelar a forma de onda da voz, 
comparando o sinal original com valores já gravados no seu sistema. Tentam imitar o 
sistema de reprodução de voz humana. Esses codificadores usam pequena largura de 
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banda, em torno de 4.8 kbps, mas possuem baixa qualidade na reprodução da voz, que 
resulta numa voz sintética. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7. Atrasos na transmissão de um sinal. 

Tabela 2.1. Tipos e características de alguns Codecs 

Codec Técnica de Compressão Taxa de 
bit (Kbps) 

Atraso de 
Codificação 

(ms) 

MOS 

Linear Linear – Sem compressão 128 0,125 4,5 

G.711 PCM - Pulse Code Modulation 64 0,125 4,1 

G.723.1 MP – MLQ 6.3 30 3,6 

G.723.1 ACELP - Algebraic Code Excited 
Linear Prediction 

5.3 30 3,1 

G.726 ADPCM – Adaptive Diferencial 
PCM (16, 24, 32, 40 Kbps) 

16,24,32,
40 

0,125 3,8 

G.728 LD – CELP – Low Delay Code 
Excited Linear Prediction 

16 3-5 3,6 

G.729A CS-ACELP – Conjugate Structure 
Algebraic Code Excited Linear 
Prediction 

8 10 3,7 

GSM Regular Pulse Excitation Long 
Term Predictor (RPE-LTP) 

13 10 3,8 

iLBC LPC 13.33 / 

 15.20 

 3,9 
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 Com o desenvolvimento de aplicações de VoIP, uma nova geração de codecs 

tolerante a perdas de pacotes foi desenvolvida pela GlobalIPSound [global] na Suécia. 
Eles projetaram os codecs: iLBC, iPCM e iSAC. Segundo informações no site da 
empresa GlobalIpSound, a mesma é parceira da empresa Skype. Segundo [Baset et al., 
2004], o Skype utiliza o iLBC como um dos seus codecs. 

 No projeto no XVoice tentamos utilizar o codec iLBC, mas o resultado foi a 
saída de uma voz metálica. Mudamos então para o codec G.711, e percebemos um 
atraso considerável. Por fim, tentamos o codec GSM, que apresentou um resultado 
melhor, e foi implementado no projeto do XVoice. O codec utilizado no XVoice é o 
GSM 06.10 RPE-LTP, também conhecido como GSM FULL RATE. 

 A principal característica do codec GSM é o modelo matemático que modela o 
sistema vocal humano, utilizando um excelente método de compressão chamado Linear 

Prediction Coder (LPC). O LPC é um método de compressão digital projetado 
especificamente para voz. Ele adapta o sinal de voz por um modelo matemático para 
transmissão, e depois decodifica para gerar uma voz sintética similar a original. 

2.6. Protocolos de Controle e Sinalização para a Telefonia IP.  

 Atualmente existem dois protocolos principais para sinalização de comunicações 
em tempo real: o H.323 da ITU e o SIP da IETF. Esses dois protocolos são utilizados 
para o encaminhamento, controle de chamadas e serviços suplementares. O H.323 é um 
conjunto de protocolos já consolidado e amplamente utilizado nas aplicações de Voz 
sobre IP (VoIP), apresentando interoperabilidade com a rede telefônica padrão. O SIP é 
um protocolo que está sendo difundido, tendo como principal vantagem a forma simples 
e compacta de suas mensagens, prometendo ainda, escalabilidade, flexibilidade e 
facilidade na criação de novos serviços. As aplicações atuais do SIP estão voltadas para 
aplicações multimídia, mas o SIP pode ser utilizado em mensagens instantâneas, 
notificação de acontecimentos, ou na gestão de outros tipos de sessão, tais como jogos 
distribuídos. 

 Segundo [Hersent, 2001], o SIP impressiona pela sua simplicidade. Enquanto o 
H.323, na sua primeira versão, utilizava quatro ou cinco mensagens numa transação, o 
SIP utilizava apenas uma. 

 No XVoice foi feita a opção por usar o padrão SIP, que vem se mostrando uma 
nova tendência. O SIP é um protocolo mais compacto, baseado no padrão http. Foi 
concebido para ser usado no cenário da Internet, ao contrário do H.323 que foi 
projetado baseando-se na sinalização da telefonia convencional adaptado à Internet. 

 Na Figura 2.8 temos um exemplo de uma conexão via SIP, entre usuários de um 
mesmo domínio. Nesse exemplo o “Usuário A” inicia o pedido de conexão. Após a 
troca de três mensagens, tem-se início a conversação. O “Usuário” B termina a conexão 
através da mensagem BYE, procedimento equivalente a colocação do monofone no 
gancho na telefonia convencional. 

 Na próxima seção, o protocolo SIP será detalhado. 
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2.7 SIP 

 O SIP foi desenvolvido pelo grupo MMUSIC da IETF com a RFC 2543 em 
1996, sendo publicada a RFC 3261 em 2002, tornando a anterior obsoleta. Faz parte de 
uma arquitetura de protocolos de Conferência Multimídia Internet, em desenvolvimento 
no IETF. Esses protocolos, mostrados na Figura 2.9, são partes independentes, mas são 
utilizados em conjunto numa aplicação VoIP. Temos como exemplo o SIP, que usa o 
SDP (Session Description Protocol) [RFC 2327, 1998] para especificar as 
características da mídia utilizada, o RTP para o transporte da mídia e o RTCP para o 
monitoramento da conexão. 

 O SIP é um protocolo projetado para controlar o estabelecimento de ligações 
telefônicas, de videoconferências e outras aplicações multimídia, possuindo as seguintes 
características: 

• Oferece recursos de controle de chamada como: chamada em espera, 
encaminhamento, transferência, mudanças de mídia, etc; 

• Aceita a infra-estrutura da Web, por exemplo, segurança, cookies, etc; 

• É orientado para Web e independente do protocolo de rede; 

• Pode oferecer notificação de eventos e “listas de companheiros”; 

• Suporta ligações ponto-a-ponto, multiponto e multicast; 

Figura 2.8. Sinalização de uma conexão SIP. 

 

Usuário A Usuário B 
INVITE 

OK 

ACK 

>>CONVERSA ATIVA<< 

BYE 

OK 
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• Suporta serviços como: localização de um terminal, determinação da capacidade 
do terminal, sinalização para estabelecimento e término de chamadas; 

• Na área de segurança suporta encriptação e autorização de usuário. 

 

Figura 2.9 Arquitetura de Protocolos de Conferência Multimídia Internet. 

2.7.1 Arquitetura Básica do SIP 

As entidades SIP se comunicam usando transações. O SIP chama cada 
transação de pedido, e cada pedido provoca uma ou mais respostas, até que ocorra uma 
resposta final. O iniciador de um pedido SIP é chamado de cliente SIP e a entidade que 
responde é chamada de servidor SIP. 

 A fase inicial de uma conexão SIP consiste em abrir uma conexão de sinalização 
entre os pontos de origem e destino da chamada. Pontos finais SIP podem usar UDP ou 
TCP, uma vez que as sintaxes das mensagens independem do protocolo de transporte 
usado. Quando se usa TCP, a mesma conexão pode ser usada para todos os pedidos e 
respostas SIP (exceto dos dados de mídia), ou pode-se usar uma conexão para cada 
transação. Para o caso do UDP, o endereço e a porta a serem usados para as respostas a 
pedidos SIP estarão no parâmetro via do pedido SIP. A porta 5060 é utilizada para 
ambos os protocolos de transporte, a não ser que outra porta seja especificada. 

2.7.2 Endereçamento SIP 

 Os usuários SIP são definidos por URIs (Universal Resource Identifiers), 
parecidos com endereços de e-mails, que podem conter endereços Ipv4, Ipv6, números 
de telefones ou nomes. O padrão de endereçamento SIP é user@host. O user pode ser o 
nome do usuário, o número do telefone ou um nome qualquer. O host poder ser o nome 
de um domínio ou um endereço de rede. Exemplos de endereços SIP são: 
sip:21268999@ufpe.br, sip: gprt@ufpe.br,  sip:maria@192.168.0.179. 

 No projeto do XVoice foi adotado o endereçamento “nome do usuário” e 
“endereço de rede”, uma vez que esse já é o padrão usado na rede X-Peer, rede para 
qual a aplicação VoIP foi desenvolvida. No Capítulo V descreveremos essa rede com 
detalhes. 
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 A identificação do SIP é também baseada em entidades existentes na rede IP, 
como o DNS (Domain Name System). A RFC 3263 [RFC 3263, 2002] descreve os 
procedimentos DNS utilizados para que o cliente SIP de um domínio se comunique com 
outro cliente SIP de outro domínio, conforme Figura 2.10. 

 Os servidores de proxy são usados para permitir às máquinas de uma rede interna 
o acesso a Web, FTP e outros serviços mais, no qual ele foi previamente configurado. O 
proxy é um servidor especial, que roda em uma máquina que pode agir também como se 
fosse um Firewall, escondendo os computadores da rede interna. 

 Os tipos de servidores Proxy mais utilizados, são: 

• Os Proxies genéricos, que oferecem serviços de proxy para várias aplicações 
(por exemplo, Web, Ftp, Gopher e Telnet) em um único servidor. 

• Os Proxies específicos, que oferecem serviços de proxy para uma determinada 
aplicação, como é o caso do Web Proxy, que é um proxy que tem por 
finalidade, fazer caching de documentos Web que foram acessados, reduzindo 
de forma considerável, o tráfego de acesso à Internet em requisições futuras. 
 

 O DNS é utilizado para resolver dois problemas. O primeiro é fazer que o 
proxy_1 identifique o endereço do servidor do “Domínio B”. A segunda é permitir ao 
proxy_2 enviar uma resposta a uma requisição do proxy_1 , para algum proxy do 
“Domínio A”, em caso de falha no proxy_1. Essas características permitem, como todos 
os URIs utilizados na Internet, que os endereços SIPs posssam ser colocados em páginas 
Web, mensagens de e-mails ou outras aplicações. Dessa forma, o SIP segue o padrão de 
usar um único endereço para diversas aplicações. 

 

 

 

 

Figura 2.10 Comunicação entre usuários SIP de domínios diferentes. 

2.7.3 Entidades SIP 

 Na arquitetura SIP estão definidos os seguintes tipos de entidades: 

• 2.7.3.1 Agentes (User Agent) 

 São os usuários do sistema que iniciam um pedido (UAC) e também interpretam 
e geram respostas (UAS), funcionando ora como cliente ora como servidor. Exemplos 
de Agentes são os telefones IP´s, software que implementam VoIP. 

PROXY_2 

UA2 

PROXY_1 

UA1 

Domínio A Domínio B 
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• Servidor de Registro 

 Identificam onde se encontra um usuário dentro do seu domínio, sendo 
responsáveis por aceitar os Pedidos de Registro.  São acionados pelos Servidores de 

Redirecionamento ou Servidores Proxy.  

• Servidor Proxy 

 Os Servidores de Proxy atuam como clientes e servidores com o objetivo de 
fazer Pedidos para outros clientes. Os pedidos são atendidos internamente ou 
encaminhados para outros servidores, após serem traduzidos. Assim um Proxy 
interpreta, e se necessário, reescreve uma mensagem antes de reenviar. 

 Quando uma requisição chega a um Servidor Proxy ele analisa se o domínio na 
URI é o seu domínio. Em caso afirmativo, consulta o Servidor de Localização. Caso 
contrário repassa para o servidor SIP do domínio correspondente. 

 O Proxy também pode enviar requisições para múltiplos servidores através de um 
“FORK”, criando uma árvore de busca para agilizar a localização do receptor. 

• Redirect Server 

 Os Servidores de Redirecionamento aceitam um pedido SIP, convertendo, se 
necessário, em novos endereços e devolvendo esses endereços ao cliente. Ao contrário 
dos Servidores de Proxy, os Servidores de Redirecionamento não iniciam seu próprio 
Pedido SIP. 

• Servidores de Localização (Location Server) 

 Os Servidores de Proxy e de Redirecionamento utilizam outros servidores 
denominados Servidores de Localização para obter informação sobre a localização de 
um determinado cliente chamado. Porém os Servidores de Localização não fazem parte 
da especificação SIP. 

• Gateways 

 Um Gateway SIP é uma entidade que serve de interface entre uma rede que 
implementa SIP e outra rede que utiliza outro protocolo de sinalização.  

 

2.7.4 Mensagens SIP 

 Há dois tipos de mensagens SIP: pedidos (request) e respostas (responses). Elas 
compartilham um formato comum, mostrado nas Figuras 2.11 e 2.12, onde “SP“ é uma 
abreviatura para espaço simples (single space). Os pedidos são compostos pelo nome de 
um método, seguido de linhas adicionais contendo parâmetros. As respostas incluem um 
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código de três dígitos (200 para OK), e também podem conter várias linhas com 
parâmetros. 

2.7.4.1 Cabeçalho Geral 

 Alguns campos do cabeçalho estão presentes tanto nos pedidos como nas 
respostas. Eles são partes do cabeçalho geral, como veremos a seguir: 

• Call-ID – esse parâmetro serve para muitos propósitos. Nos pedidos Register e 
Options ele serve para coincidir os pedidos com as respectivas respostas. Nos 
pedidos Invite e Registration ele também ajuda a detectar cópias duplicadas. 

A primeira parte de um Call-ID deve ser um padrão único dentro de cada 
computador, e a última parte um nome de domínio ou endereço IP de uma 
máquina. Um novo Call-ID deve ser gerado para cada chamada. 

• Cseq – cada pedido tem de ter um campo de cabeçalho Cseq, composto por um 
número, e pelo nome do método. Dentro de uma chamada o número de 
seqüência é incrementado a cada novo pedido, a menos que o pedido seja uma 
retransmissão de um pedido anterior. As únicas exceções são os pedidos ACK e 
Cancel.  

• From – esse campo deve estar presente em todos os pedidos e respostas. Ele 
contém um nome opcional e o endereço do originador do pedido. Etiquetas 
(tags) opcionais podem ser adicionadas. Numa resposta, o parâmetro From é 
copiado a partir do pedido. 

• To - esse campo deve estar presente em todos os pedidos e respostas, indicando 
o destino pretendido de um pedido. Uma etiqueta é adicionada quando uma 
solicitação é enviada a vários destinos. Nesse caso, etiquetas aleatórias são 
anexadas às respostas, para permitir ao cliente distinguir diferentes pontos finais; 

• Via – o campo Via é usado para gravar a rota de um pedido, de maneira a 
permitir que servidores SIP intermediários retransmitam as respostas ao longo do 
caminho estabelecido. Esse campo é uma das características mais poderosas do 
SIP, e mostra que o mesmo foi projetado para resolver os problemas de 
roteamento. 

• Encryption – esse campo especifica que o corpo da mensagem e alguns 
cabeçalhos foram criptografados. 

Alguns campos de cabeçalho aplicam-se diretamente ao corpo da mensagem e 
fazem parte do cabeçalho da entidade: 

• Content-Type – informa o tipo de mídia do conteúdo da mensagem. 

• Content-length – o número de octetos do corpo da mensagem.  
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2.7.5 Pedidos SIP 

2.7.5.1 Cabeçalho Geral 

 Os pedidos SIP são enviados do terminal cliente para o terminal servidor. Há seis 
métodos SIP (Versão 2.0) para se fazer isso, conforme descrição a seguir:  

• ACK – é a confirmação que o cliente recebeu uma resposta final, como 200 OK; 

• BYE – um pedido BYE é enviado pela origem ou pelo destino para interromper a 
chamada; 

• Cancel – pedido enviado para cancelar um pedido anterior não executado; 

• Invite – pedido de início da chamada; 

• Options - um cliente envia um pedido Options para saber as capacidades do 
servidor. O servidor responde com uma lista de métodos que ele suporta; 

• Register – com essa mensagem, clientes podem registrar sua localização atual. 

 Na Figura 2.11 temos um exemplo de um pedido SIP utilizando o método 
Invite. 

2.7.5.2 Cabeçalho de Pedido 

 Além dos campos do cabeçalho geral, os pedidos podem transportar campos no 
cabeçalho de pedido: 

• Accept – esse campo opcional indica quais tipos de mídias são aceitos na 
resposta. A sintaxe é especificada na RFC 1288 [RFC 1288, 1991]; 

• Accept-Language – indica os idiomas preferidos do originador da chamada. A 
sintaxe é especificada na RFC 1288; 

• Priority – os valores de Priority são definidos na RFC 2076 [RFC 2076, 1997]; 

• Record-Route – é usado por proxies para adicionar/atualizar o caminho das 
mensagens de sinalização; 

• Subject – texto livre que poderia fornecer alguma informação sobre a natureza 
da chamada. 

2.7.6 Respostas SIP  

 Um servidor SIP responde a um pedido SIP com uma ou mais respostas. A 
primeira linha de uma resposta contém um código de status e uma frase de justificativa 
inteligível por pessoas. Esse código é de três dígitos e varia de 100 a 699. Todas as 
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respostas, à exceção de 1XX, são consideradas finais e recebem uma confirmação 
(ACK).  

 A maior parte do cabeçalho SIP de resposta é copiada da mensagem de 
requisição. Dependendo do código de status, pode haver campos de cabeçalho 
adicionais, e parte dos dados de resposta pode estar vazia, ou ela pode conter dados 
SDP ou texto explicativo (ver Figura 2.12). 

2.8 Protocolo de Descrição de Sessão – SDP 

 O SIP usa o protocolo de descrição de sessão (SDP) especificado na RFC 2327 
O SDP também é um produto do grupo de trabalho MMUSIC e é muito usado 
atualmente no contexto do MBONE [mbone], a rede de comunicação multicast que 
funciona na Internet2. O SDP tem como objetivo principal definir características para 
sessões multimídia, tais como: tipo de codificador usado, tempo de conexão,etc. 

 O SDP é um protocolo de fácil interpretação, usando o padrão 
“<type>=<value>” terminados por um CRLF. “<type>” é sempre um caractere 

“<value>” é uma estrutura de texto cujo formato depende de “<type>”. Não é 
permitido espaço em branco antes ou depois do sinal “=”. A descrição da sessão é 
estruturada em um conjunto de declarações que se aplica à sessão toda. A seguir temos 
um exemplo de uma descrição de mídia utilizada pelo protocolo SDP: “m = áudio 49170 

RTP/AVT 0 3”, significando que é uma mídia de áudio que pode ser recebida na porta 
49170, utilizando o RTP/AVT como protocolo de transporte e aceita os codecs PCM 
(opção 0) e GSM (opção 3). 

 

INVITE SP sip: maria@domain.com SP  SIP/2.0 CRLF 

Via: SIP/2.0/UDP 169.130.12.5:4170 

Call-ID; 187602141351@worchester.bell-telephone.com 

From:<sip: a.g.bell@bell-telephone.com> 

To: T.A. Watson <sip: Watson@bell-telephone.com> 

Cseq: 1 INVITE 

Subject: Teste na rede X-PEER 

Content-Type: application/sdp 

Content-Length: 885 

< CR LF > 

v = 0 

o = bell 5365576 233687637 IN IP4 28.3.4.5 

c = IN IP4 135.180144.94 

m = áudio 3456 RTP/AVP 0 3 4 5 

Figura 2.11. O formato da mensagem SIP de pedido. 

Cabeçalho de pedido 

Linha de início 

Cabeçalho Geral 

 

Cabeçalho de entidade 

Dados  SDP 

Linha em 
branco 
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IP/2.0 302 Moved temporarily 

From: sip: charlie@caller.com 

To: sip: alice@anywhere.com; tag = 2332462 

Call-ID: 7182@ caller.com 

Location: sip: bob@anywhere.com  

Expires: Wed,30 Jul 2004 21:00:00 GMT 

Cseq: 1 INVITE 

 

 

Figura 2.12. O formato da mensagem SIP de resposta 

2.9. Sumário. 

 Nesse capítulo foi apresentado um histórico tecnológico da telefonia, mostrando 
as características de um novo cenário para as telecomunicações: Voz sobre IP (VoIP). 

 VoIP é uma tecnologia de convergência entre a Internet e a telefonia que leva 
para as redes de dados o tráfego telefônico. 

 Para que o VoIP se tornasse uma tecnologia viável, várias empresas pesquisaram 
soluções para melhorar o serviço, tentando reproduzir a qualidade já consagrada da 
telefonia convencional, numa rede de dados. Dentre essas soluções estão os protocolos 
RTP e RTCP. 

 O RTP (Real Time Protocol) provê serviços de entrega fim-a-fim para aplicações 
com característica de tempo real, como áudio e vídeo interativos. Esse protocolo não 
garante reserva de banda e não garante QoS. Para se obter dados de como está a 
qualidade da rede, o RTP usa o RTCP (Real Time Control Protocol). 

 Como a carga útil numa aplicação VoIP é a voz, esse sinal analógico deve passar 
pelo processo de digitalização para então poder ser transmitido, e conseqüentemente, 
recuperado do lado do receptor com qualidade aceitável. Para tanto, são usados 
dispositivos chamados codecs, que além de digitalizar o sinal, usam algoritmos 
complexos para a compressão do sinal, permitindo um uso mais eficiente da banda 
disponível. 

 Na implementação do XVoice utilizamos o codec GSM FULL RATE,  

 Finalizando o capítulo, descrevemos os protocolos de controle e sinalização para 
aplicações VoIP. Há dois padrões existentes o H.323 e o SIP. 

Cabeçalhos  

C 

Linha em branco 

Linha de início 

Dados de resposta (SDP 
limpo, SDP 
criptografado, text/plain 
ou text/html) 



Capítulo II – Voz sobre IP 

______________________________________________________________________ 

 22

 O H.323 é um protocolo mais antigo e já consolidado no mercado. Utiliza outros 
protocolos para o estabelecimento de uma aplicação VoIP, sendo bastante complexo. 

 O SIP é um protocolo que está em fase de expansão, chamando atenção pela sua 
simplicidade, sendo o protocolo utilizado na implementação do XVoice . 
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Capítulo III 

Peer-to-Peer: Uma volta à origem da Internet. 

3.1. Introdução 

 O termo peer-to-peer refere-se a uma classe de sistemas e aplicações que 
empregam os recursos distribuídos para funções críticas em redes descentralizadas 
[Milojicic, 2002]. Em oposição ao paradigma cliente-servidor (ver Figura 3.1), onde o 
cliente faz uso de serviços e processamento disponibilizados pelo servidor, na rede P2P 
os nós funcionam ora como cliente, ora como servidor. Com ambas as funcionalidades 
uma entidade P2P recebe o nome de servent. Isso significa que os nós da rede possuem 
equivalência de responsabilidade, compartilhando arquivos e poder de processamento 
[Singh, 2004]. Esse compartilhamento vem minimizar o problema de ociosidade de 
recursos de software e hardware existente no modelo cliente-servidor. 

 

Figura 3.1. Arquiteturas: Peer-to-Peer e Cliente-Servidor 

 As redes peer-to-peer (P2P) não apresentam nenhuma novidade em termos de 
conceito. Segundo [Nowitz, 1978], muitos sistemas distribuídos utilizavam esse modelo 
de rede no passado. Na verdade, quando a Internet surgiu, por volta de 1969, usava 
como modelo esse tipo de arquitetura. O conceito inicial de Internet era baseado numa 
rede em que todos os pontos se equivaleriam em responsabilidade, não havendo um 
comando central. Se um nó na rede deixasse de funcionar, os nós ativos continuavam 
com seu poder de comunicação. 

 Segundo [Hsiao, 2002], na arquitetura P2P pode-se tirar proveito da cooperação 
como uma forma de expansão dos recursos disponíveis (espaço de armazenamento, 
poder de processamento, compartilhamento de arquivos) de forma que cada nó da rede 
possa solicitar recursos de software e hardware ociosos em outros nós. 

 O modelo cliente-servidor, adotado por muito tempo na Internet, vem perdendo 
campo desde o surgimento do sistema Napster [napster]. Esse tipo de rede, usado 
exclusivamente para compartilhamento de música, através de arquivos MP3, tornou-se 
extremamente popular. Cerca de 50 milhões de usuários acessaram o Napster em 2001, 
sendo considerada a aplicação de maior crescimento na Internet.  

 Por problemas judiciais o Napster teve suas atividades encerradas com a 
desativação do seu servidor. O Napster usava o modelo centralizado, no qual um 
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servidor central mantinha um banco de dados dos arquivos compartilhados pelos nós da 
rede.  

 Mesmo com a desativação da rede, a “filosofia” do Napster permaneceu, dando 
início a outras iniciativas de desenvolvimento e implementação de outros modelos P2P. 

 Uma dessas iniciativas é o projeto SETI@home (Search for Extraterrestrial 

Intelligence at Home) [setiathome] , um experimento científico da Universidade da 
Califórnia em Berkeley, cujo objetivo é encontrar vida inteligente fora da terra. O 
princípio é simples: o usuário faz um download, via Internet, de um pequeno programa 
para sua máquina. O programa processa os dados recolhidos por um rádio-telescópio e 
os analisa enquanto a proteção de tela está ativa. O resultado desse processamento é 
enviado a um servidor central. Esse modelo em que um computador usa o poder 
computacional de muitos outros nós, é chamado de power server. Ele segue o caminho 
inverso do modelo convencional cliente-servidor, onde muitos clientes buscam 
informações em um único servidor.  

 Como vimos no parágrafo anterior, uma das características das redes P2P é a 
utilização dos recursos ociosos da rede, que juntos, formam um computador com 
poderes de armazenamento e processamento fantásticos. 

 Algumas entidades podem ser beneficiadas com essa arquitetura de rede. Um 
exemplo prático são as universidades, que podem se valer dessa rede para testar novas 
ferramentas de troca de informações e novas aplicações, sem a necessidade de 
investimento em novos recursos. 

 Uma fonte de discussão é sobre a classificação dos serviços e aplicações como 
P2P puros ou híbridos. Tende-se a imaginar P2P como um modelo descentralizado, em 
que um computador se comunica direto com um outro. No entanto, uma visão geral 
engloba os que usam o modelo híbrido, como será descrito na próxima seção. 

3.2. Modelos de Arquitetura P2P 

 Nesta seção abordaremos os modelos de arquitetura P2P apresentados no 
minicurso P2P da SBRC (Simpósio Brasileira de Redes de Computadores) [Rocha, 
2004], dividindo-os em três subitens que chamaremos de “Classificação 1” proposta por 
[Ge, 2002] , “Classificação 2” proposta por [Schollmeier, 2002], “Classificação 3” 
proposta por [LV, 2002]. 

3.2.1 Classificação 1.  

 Na “Classificação 1” o modelo P2P segue a arquitetura dos nós com relação a 
existência ou não de um servidor central, como veremos a seguir. 
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3.2.1.1 Modelo Puro 

 O modelo puro ou descentralizado não usa nenhum tipo de servidor ou 
repositório para o seu funcionamento (ver Figura 3.2). Um nó utiliza os serviços 
disponibilizados pelos outros nós ativos na rede. 

 Um exemplo de uma grande rede P2P pura em funcionamento é o Gnutella 
[gnutella]. 

1 Um nó faz a 
requisição aos 
nós locais.

2 Os nós locais 
pesquisam outros 
nós.

3 Quando o conteúdo 
é localizado, um 
apontador é passado 
de volta até chegar ao 
nó inicial

4 Finalmente os nós iniciam a 
transferência entre eles evitando 
intermediários.

P2P Puro

Figura 3.2: Representação do Modelo P2P Puro 

3.2.1.2 Modelo Híbrido 

 No modelo híbrido os servidores são usados para autenticação de usuários, 
serviços de diretório e mapeamento de recursos disponíveis. Os servidores são utilizados 
no início do processo, ou para solicitar alguns dos serviços anteriores. Desse ponto em 
diante a comunicação é feita ponto-a-ponto (ver Figura 3.3). 
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Nó “A”

Nó “B”

1 O Nó “A” faz 
uma requisição 
de conteúdo ao 
servidor.

2 O servidor localiza as 

máquinas que possuem o 

arquivo, e seleciona a 

melhor dentre elas para 

passar o arquivo ao Nó “A”.

3 O Nó “B” 
transfere o 
conteúdo 
diretamente ao 
Nó “A”.

P2P Híbrido

 Figura 3.3: Representação do Modelo P2P Híbrido 

 Este modelo é usado na maioria das aplicações P2P. O napster, citado 
anteriormente, é um exemplo de um modelo híbrido, onde um servidor central armazena 
todas as contas de usuários e as listas de arquivos compartilhados. 

3.2.2 Classificação 2. 

 Esta proposta divide as redes P2P em três tipos de acordo com o critério de 
busca de arquivos: Busca Centralizada, Busca por Inundação e Busca por Tabela Hash 
Distribuída (DHT). 

3.2.2.1 Busca Centralizada 

 Nesta arquitetura existe um servidor central responsável por responder as 
solicitações de busca dos nós da rede e prover manutenção de infra-estrutura. O servidor 
armazena as informações de todos os nós e constrói um índice para realizar a busca de 
forma eficiente (ver Figura 3.4). Assim, quando um usuário solicita um recurso, o 
servidor procura no seu banco de dados os melhores nós que contenham as informações, 
e retornam uma resposta. 

 Devido à necessidade de um servidor central, esta arquitetura tem problemas de 
escalabilidade e armazenamento com o aumento do número de nós na rede. Apesar dos 
problemas existentes, essa arquitetura apresenta menor tempo de resposta a buscas, ou 
seja, maior desempenho. Um exemplo dessa arquitetura é o Napster [napster].  
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Figura 3.4: Modelo de Busca Centralizada em Redes P2P 

3.2.2.2 Busca por Inundação 

 Esta arquitetura tem como característica principal a descentralização de seu 
funcionamento. O mecanismo de busca é baseado em inundação (flooding), que traz 
como possível desvantagem a saturação da rede (ver Figura 3.5). Para que isso não 
ocorra, a busca é limitada a um número de nós. Como conseqüência, mesmo que um nó 
on-line possua o arquivo procurado, a busca pode retornar um resultado incorreto, ou 
seja, não encontrar o arquivo desejado. Sendo assim, a busca tem escopo limitado. 

 Neste sistema cada nó é responsável por manter um índice de seus arquivos, 
respondendo positivamente quando for realizada uma busca dos seus arquivos existentes. 

 A Busca por Inundação possui problemas que limitam a sua utilização em redes 
que necessitam de grande escala. Para esse tipo de rede é inviável propagar uma consulta 
a todos os nós, ficando boa parte da rede inacessível para consultas. Outro problema é o 
desperdício da banda, uma vez que cada consulta é propagada para vários nós. 
Entretanto para uma comunidade pequena de nós a Busca por Inundação apresenta um 
bom desempenho. 

 Um exemplo dessa arquitetura é o Gnutella [gnutella]. 

 

Figura 3.5: Busca por Inundação 
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3.2.2.3 Busca por Tabela Hash Distribuída (DHT). 

 Esta arquitetura possui também como característica principal a 
descentralização.Os nós da rede usam uma tabela hash para separar o espaço de busca 
entre eles. O mecanismo de busca funciona da seguinte forma: os nós e os documentos 
possuem chaves únicas associadas aos mesmos. Cada documento ou meta-informação 
sobre um documento é armazenado no nó cuja chave mais se assemelha à chave do 
documento. Para recuperar um documento, basta localizar um nó que possui a chave 
mais próxima a ele, conforme mostrado na Figura 3.6. Nessa figura, a chave do nó 
“000010” é a que mais se aproxima da chave do documento “0008”, nesse caso o nó de 
chave “000010” vai conter informações sobre o documento. 

 

 

Figura 3.6. Busca por Tabela Hash Distribuída (DHT). 

 Os protocolos que implementam este tipo de arquitetura são complexos, tais 
como: CAN [Ratnasamy, 2001], Pastry [Rowstron, 2001], Tapestry [Stribling, 2004] 
e Chord [Stoica,2003] Esse tipo de arquitetura de rede foi utilizado para implementar a 
infra-estrutura de rede do X-Peer , rede na qual o nosso aplicativo de voz XVoice irá 
funcionar, conforme veremos no Capítulo VI. 

3.2.3 Classificação 3 

 A “Classificação 3” está sendo utilizada, principalmente, no mundo acadêmico 
nos últimos anos, e divide as arquiteturas P2P em: 

3.2.3.1 Centralizada 

 Rede na qual há um índice central com informações atualizadas, similar ao 
modelo de Busca Centralizada (seção 3.2.2.1), descrito anteriormente. Sistemas de 
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compartilhamento de arquivos como o Napster (seção 3.4.2.3) e de troca de mensagens 
(seção 3.4.1) utilizam essa arquitetura. 

3.2.3.2 Descentralizada e Estruturada 

 Rede que não possui um servidor centralizado de diretório de informações, mas 
que tem uma estruturação significativa entre os nós. A topologia da rede é controlada e 
os documentos/arquivos são posicionados em locais que posteriormente tornam fácil a 
sua localização. Esse tipo de arquitetura, em geral, utiliza a busca baseada em Tabela 
Hash. 

3.2.3.3 Descentralizada e Não Estruturada 

 Rede que não possui um servidor centralizado, nem controle preciso sobre a 
topologia e localização/busca de documentos. Utiliza a Busca por Inundação. Exemplos 
da utilização desta arquitetura são as redes Gnutella e KazaA. 

 Na seção seguinte abordaremos um dos pontos principais na estruturação e uma 
rede P2P, que é a forma de distribuição e replicação da informação entre os nós da rede. 

3.3 Técnicas de Replicação de Informações em Redes P2P 

 As técnicas de replicação de informações têm como objetivo preservar 
documentos e informações em redes P2P. A existência de cópias de objetos em mais de 
um nó aumenta a probabilidade do sistema atender as requisições de busca de arquivos 
solicitados, mesmo quando alguns nós estejam desconectados da rede. 

 As principais técnicas de replicação de conteúdo em redes P2P são a replicação 
uniforme, a proporcional e a raiz quadrada (square-root). Na replicação uniforme cada 
arquivo que se pretende disponibilizar é replicado em um número constante de nós da 
rede, independente de sua popularidade. Nas replicações proporcional e de raiz 
quadrada, os arquivos são replicados com base em sua popularidade em relação aos 
outros arquivos. 

 Na técnica de replicação uniforme os documentos são igualmente replicados por 
todos os nós, desconsiderando diferenças de popularidade entre os objetos Nesse caso, 
cada objeto de um servidor é copiado um número fixo de vezes para alguns nós do 
sistema, escolhidos aleatoriamente e essa distribuição só é alterada no caso de alteração 
do conteúdo do servidor. Cada consulta atendida implica na cópia da informação do nó 
onde o objeto foi encontrado diretamente para o cliente, sem que nenhuma nova cópia 
seja feita por qualquer nó dentro do sistema. 

 Na técnica de replicação proporcional, a replicação de um objeto é proporcional 
à probabilidade do mesmo ser requisitado. Isso resulta na existência de um maior número 
de cópias para os objetos mais populares. Para se conseguir este tipo de resultado de 
replicação, o nó recebe um arquivo solicitado, armazena o mesmo. Com o passar do 
tempo, arquivos mais solicitados terão várias réplicas na rede. 
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 Na técnica de replicação square-root a quantidade de cópias de um arquivo é 
proporcional à raiz quadrada da probabilidade de um arquivo ser requisitado. Isso é 
conseguido replicando-se um arquivo localizado em todos os nós que fizeram parte do 
caminho percorrido pela busca. 

 Diversos trabalhos já estudaram essas técnicas no contexto de redes P2P para 
compartilhamento de arquivos sem considerar o efeito de ataques DoS [Lima, 2005]. 
Em particular [Cohen et al.,2002] estudaram as três distribuições mencionadas e 
provaram que em redes P2P,em condições estáveis (sem a ocorrência de ataques DoS) a 
distribuição square-root é ótima em termos de redução de tempo de busca. Outro 
trabalho estuda redes de distribuição de conteúdo [Wang et al., 2002]. Entretanto esses 
trabalhos não consideram o problema da queda de nós em decorrência de um ataque 
DoS massivo. 

3.4. Aplicações P2P. 

 Uma das principais vantagens da rede P2P é agregar os recursos ociosos dos 
clientes da rede. Assim, os nós da rede que antes eram vistos apenas como terminais 
clientes, além de terem aumentado muito em número, também se tornaram mais 
poderosos computacionalmente, visto que colaboraram com a rede ampliando seus 
recursos como um todo. 

 As aplicações Gnutella [gnutella] e Freenet [freenet] representam uma inovação 
na estrutura de sistemas distribuídos. Elas armazenam, procuram e retornam a 
informação sem informar de onde. Não possuem servidores centrais e são consideradas 
aplicações P2P puras. Estas diferem nos objetivos a que se propõem e na forma de 
implementação. 

 A seguir descreveremos as principais classes de aplicações P2P: mensagens 
instantâneas, compartilhamento de arquivo, computação distribuída e trabalhos 
colaborativos. 

3.4.1 Mensagens Instantâneas (IM) 

 São aplicativos que permitem a comunicação em tempo real, escrita ou oral, 
entre usuários da Internet, que possuam o mesmo aplicativo carregado no computador. 

 A diferença dos aplicativos de mensagens instantâneas para os e-mails é a troca 
de comunicação em tempo real. Os aplicativos de IM fornecem entrega imediata ao 
usuário, e uma lista de contatos com mecanismo para verificação do estado desses 
contatos, por exemplo, ativo, inativo, ocupado, ausente. 

 A seguir, descreveremos alguns desses aplicativos. 

3.4.1.1 AOL Instant Messenger (AIM) 

 O AOL Instant Messenger é um dos mais populares programas de mensagem 
instantânea. Além das características comuns a todas as aplicações de IM, o AOL Instant 
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Messenger possui um recurso que notifica o usuário das últimas notícias, cotações de 
bolsas, esporte e outras informações.Um outro recurso é a integração deste aplicativo 
com o correio eletrônico. Esta integração permite que o usuário tenha acesso através do 
seu navegador a qualquer uma de suas contas da AOL. 

3.4.1.2 MSN Messenger 

 O MSN Messenger pertencente a empresa Microsoft possui a funcionalidade de 
sincronização de vídeo e voz para oferecer comunicação em tempo real. Além disso, 
possui a funcionalidade da câmera WEB integrada, que permite mostrar imagens ao vivo 
para contatos da lista de amigos. A funcionalidade de voz também está disponível, 
possibilitando aos usuários conversar com contatos utilizando a tecnologia de Voz sobre 
IP. 

3.4.1.3 Yahoo! Messenger 

 O Yahoo!Messenger é outro aplicativo de mensagem instantânea. Uma 
característica interessante do Yahoo! Messenger é a sua boa integração com os serviços 
e conteúdos do Yahoo!. O usuário pode receber e enviar mensagens através do seu 
telefone celular, ser alertado instantaneamente quando há novas mensagens em seu 
Yahoo! Mail ou quando está na hora de um de seus compromissos na Yahoo! Agenda. 
Na sua versão atual possui o Yahoo! Messenger com voz para fazer chamadas entre 
computadores. 

3.4.2 Compartilhamento de Arquivos 

  O Compartilhamento de Arquivos expandiu-se no final da década de 90, 
encabeçado pela plataforma Napster que, mais tarde, tornou-se um serviço comercial e 
legalizado. O algoritmo MP3 desenvolvido pelo Instituto Fraunhöffer, pouco antes dessa 
expansão, foi o primeiro a permitir um formato de compressão de áudio que se prestava 
à troca de arquivos pela Internet. Desde então, os álbuns recém-lançados têm sido 
tipicamente postos à disposição para download pouco após seu lançamento, dando aos 
usuários acesso grátis, mas ilegal, a esse material. Claro que isso também se aplica a 
filmes e a maior parte do software comercial.  

 Segundo [Milojicic,2002] as principais questões técnicas em sistemas de 
Compartilhamento de Arquivos são o consumo de largura de banda, a segurança e sua 
capacidade de pesquisa. Essa pesquisa pode utilizar mecanismos de busca centralizado 
ou distribuído pela rede. 

 A seguir, descreveremos algumas aplicações P2P mais populares. 

3.4.2.1 Freenet  

 O Freenet é um software livre, que nasceu de um projeto em 1997 na divisão de 
informática da Universidade de Edinburgh, tendo como objetivo: 

• Permitir que pessoas distribuíssem materiais anonimamente; 
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• Permitir que esses materiais fossem consultados também de forma anônima; 

• Garantir que esses materiais não sejam retirados da rede; 

• Operar sem controle central. 

 Esta aplicação possui um mecanismo de publicação que cria réplicas dos arquivos 
solicitados nos pares de servents. Isso dinamicamente otimiza novas buscas e diminui o 
número de saltos (hops), uma vez que os pares de interesse comum tendem a estarem 
conectados de forma direta ou próxima. O mecanismo de réplica está mostrado na 
Figura 3.7. 

 O Freenet também possui um mecanismo de controle do tempo de publicação de 
cada arquivo. O material que passa muito tempo sem ser consultado é eliminado da rede. 

 A busca para um cliente Freenet é feita em profundidade. Se um cliente recebe 
uma requisição e não pode atendê-la, ele a encaminha para apenas um site (unicast). Por 
isso dizemos que o Freenet tem melhor performance de escalabilidade e menor volume 
de tráfego. Mesmo assim, apresenta problemas de escalabilidade segundo [Ge, 2002]. 

 Cada nó do Freenet envia uma consulta para nós próximos ao que eles acham 
que possui a informação. Essa decisão é tomada levando-se em consideração uma tabela 
de roteamento que cada nó possui. Essa tabela armazena endereços de outros nós e 
chaves que eles devem possuir. 

 Quando um nó atende a uma consulta, ele armazena o caminho dos nós que 
foram consultados, otimizando futuras solicitações desse arquivo. Os nós que repassam a 
resposta também podem armazenar o arquivo localmente, passando a ser fonte da 
informação para consultas futuras. 

 

Figura 3.7: Mecanismo de Busca da Aplicação Freenet. 

 

3.4.2.2Gnutella 

 O Gnutella é um popular protocolo P2P, que foi desenvolvido por 
programadores da empresa NullSoft. A AOL (América On Line) adquiriu a Nullsoft após 
o surgimento do WinAmp.  
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 Devido a problemas com gravadoras e os problemas legais enfrentados pelo 
Napster, a AOL suspendeu qualquer desenvolvimento formal do Gnutella. Porém, os 
usuários deste sistema uniram esforços para inovar o Gnutella, e mantê-lo em 
funcionamento. 

 A rede Gnutella consiste de um sistema descentralizado, no qual os nós se 
conectam via TCP/IP, executando o software que implementa o protocolo Gnutella. Para 
se conectar a rede Gnutella o usuário deve saber, previamente, o endereço IP de algum 
nó que faça parte da rede. 

 A busca na rede Gnutella ocorre da seguinte forma: o nó “A” passa a requisição 
para o nó “B” que por sua vez a registra e caso não possa atender passa para outros nós 

que estejam ligados diretamente a eles, inclusive o “C”, se o nó “C” puder atender a 
solicitação, ele envia a resposta para o nó “B” que verifica no seu registro quem fez a 
solicitação, e então encaminha a resposta para o nó “A”(ver Figura 3.8). A resposta do 
nó que contêm o arquivo solicitado é composta por seu endereço IP e pelo número de 
uma porta onde o nó pode ser acessado para transferir o arquivo. A resposta percorre o 
mesmo caminho da consulta. 

 As requisições têm uma vida útil determinada por quem solicita, representado 
pelo parâmetro TTL (Time to Live).Por exemplo, para um TTL=10, a requisição só é 
repassada até o décimo nó em profundidade, daí em diante ela deixa de existir. 

 As limitações básicas da rede Gnutella são a grande quantidade de mensagens 
trocadas, a latência decorrente e o fato de ser impossível alcançar a rede de forma 
universal, pois o par estará limitado a encontrar informações que estejam restritas ao seu 
horizonte de busca, busca esta que é feita em paralelo. 

 

 

Figura 3.8: Processo de Busca da Arquitetura Gnutella. 
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3.4.2.3 Napster 

 O Napster possibilita que qualquer par possa anunciar os arquivos MP3 que 
dispõe em sua máquina e baixar arquivos MP3 de outras máquinas conectadas ao 
servidor Napster. 

 Possui alguns outros recursos como mensagem instantânea, salas de bate papo, 
grupos de amigos e informativos sobre música. Nos arquivos de MP3, o áudio e os 
metadados com informações sobre artistas, títulos, etc, compõem uma unidade. Esse 
conjunto de informações facilita a operação do servidor, que gerencia a troca de 
informações entre os pares, conforme Figura 3.9. 

 

Figura 3.9: Processo de Busca na Arquitetura Napster. 

3.4.3 Computação Distribuída 

 A computação distribuída utiliza um dos conceitos básicos da rede P2P: a 
utilização de recursos ociosos da rede. 

 O Projeto Beowulf [Becker, 1995] da NASA mostrou que o alto desempenho 
computacional pode ser obtido usando um conjunto de máquinas. Outros esforços como 
o MOSIX [Barak et al., 1989] e o Condor [Litzkow et al., 1988] também usam a 
computação distribuída, delegando as tarefas computacionais para máquinas ociosas. 

 Grade Computacional (Grid Computacional) é outro conceito que foi 
primeiramente explorado em 1995 pelo projeto I-WAY (Information Wide Area Year) 
[Berman et al., 2003]. Este projeto consistia, basicamente, de uma infra-estrutura de 
hardware e software que permitiu executar um conjunto de mais de 60 aplicações 
durante o evento. Os recursos desta infra-estrutura experimental se encontravam 
distribuídos em 17 sites. Abordando aspectos de segurança, foi possível garantir acesso 
seguro aos recursos. A partir desta experiência houve uma expansão das possibilidades 
de pesquisa em grids computacionais, estimulando novos projetos e tornando a visão 
com relação aos grids mais abrangente e ambiciosa. 

 No final da década de 90, percebeu-se que a Internet, com a sua flexibilidade e 
crescente largura de banda, fornece infra-estrutura que preenche bem os requisitos de 
computação distribuída. 



Capítulo III – Peer-to-Peer 

______________________________________________________________________ 

 35

 Recentes projetos têm estimulado o interesse de muitos usuários dentro da 
comunidade Internet. Um dessas iniciativas é o projeto SETI@home [setiathome], que 
possui um poder computacional de aproximadamente 25 Tflops/s (trilhões de operações 
de ponto flutuante por segundo), coletado de mais de três milhões de computadores 
conectados à Internet. Esse projeto visa utilizar essa grande capacidade de 
processamento para analisar os sinais obtidos a partir do rádio-telescópio do 
observatório de Arecibo a procura de algum sinal inteligente. O processamento é 
realizado toda vez que o computador entra em período de inatividade, freqüentemente 
caracterizado pela ativação da proteção de tela. Após o término da computação, o 
resultado é retornado para o servidor, e uma nova tarefa é alocada para o cliente. 

3.4.4 Trabalho Colaborativo 

 Os programas de trabalho colaborativo ou groupware são projetados para 
melhorar a produtividade de indivíduos com metas e interesses comuns. A expressão 
groupware é definida como um software que suporta colaboração, a comunicação e a 
coordenação de vários usuários e uma rede. Isto inclui a integração de características 
como e-mail, calendário, espaços de trabalho, listas de discussão, sistemas de 
gerenciamento de documentos, vídeo conferência, entre outras. 

 Os sistemas de groupware tradicionais como o Lotus Notes foram projetados 
para suportar trabalho colaborativo em redes locais. A combinação das soluções 
groupware com a tecnologia P2P trouxe novas oportunidades. Algumas aplicações de 
trabalho colaborativo são Microsoft NetMeeting [netmeeting] e Groove [groove]. 

 O NetMeeting é um aplicativo de conferência. Possibilita que diversas pessoas 
interajam de modo escrito, voz e vídeo. Possui um recurso que permite que usuários 
dividam a mesma tela de um software. 

 O Groove é um aplicativo que permite o compartilhamento de informações entre 
diversos usuários conectados numa rede peer-to-peer. Este sistema usa um mecanismo 
cliente-servidor para encontrar os peers e iniciar os serviços. Após esta fase, toda a 
comunicação acontece diretamente entre os peers participantes. 

3.4.5 Outras Aplicações 

3.4.5.1 O Projeto JXTA 

 O Projeto JXTA foi desenvolvido pela empresa Infrasearch em 2000. Esse 
projeto tinha como objetivo desenvolver um mecanismo de busca usando múltiplos 
servidores Web juntos, utilizando um protocolo peer-to-peer. Os desenvolvedores do 
sistema trabalhavam com o conceito de distribuir requisições aos nós da rede que 
tivessem melhor condição de responder. Esse conceito caracterizava uma busca 
inteligente. Como exemplo, o mecanismo enviaria a requisição de uma operação 
aritmétrica para uma calculadora. 
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 Em março 2001 a Sun Microsystem [sun] comprou a Infrasearch, mas continuou 
com o mesmo objetivo de prover um mecanismo de requisições distribuídas para 
computadores numa rede peer-to-peer via JXTA. 

 Atualmente o Infrasearch possui um método de busca para a plataforma JXTA 
que é o JXTA Search. 

 O Projeto da Sun , que foi lançado em uma comunidade de código aberto, tem a 
pretensão de tornar o JXTA uma plataforma padrão para redes P2P. 

3.4.5.2 A Rede X-Peer 

 A plataforma X-Peer foi oriunda do Grupo de Trabalho da Rede Nacional de 
Pesquisa (RNP) GT P2P [GT P2P, 2004], o qual teve suas atividades iniciadas em 
agosto de 2003. 

 O GT P2P teve o objetivo de implementar uma arquitetura P2P, implementar 
aplicações para essa arquitetura e avaliar a implantação dessas aplicações na rede da 
Rede Nacional de Pesquisa (RNP). 

 O projeto X-Peer superou as expectativas iniciais, tornando-se um middleware 
para a construção de aplicações P2P.  Nesse middleware foi desenvolvida a aplicação 
VoIP, denominada de XVoice, que será analisada nessa dissertação no Capítulo VI. O 
XVoice foi desenvolvido a partir de estudos sobre o Skype (Capítulo IV), e é o foco 
principal desta dissertação. 

3.5. Fatores que Afetam as Redes P2P. 

 A tecnologia P2P enfrenta alguns desafios, que serão analisados a seguir: 

3.5.1.Problemas legais 

 A lei do direito autoral reserva alguns direitos ao proprietário do trabalho, 
incluindo o direito de reproduzir, distribuir e exibir publicamente o trabalho. Só o 
proprietário do trabalho tem o direito de fazer cópia do mesmo. Músicas, livros, 
fotografias, programas e filmes são exemplos familiares de trabalho protegido por direito 
autoral. 

 A aplicação mais utilizada numa rede P2P, que é o compartilhamento de 
arquivos, esbarra na lei do direito autoral. Como citado anteriormente, temos o exemplo 
do Napster, uma aplicação P2P que utilizava a troca de arquivos de música, e sofreu 
sérias restrições e punições judiciais. 

 A rede Napster teve seu servidor central retirado do ar, sendo o sistema acusado 
de ser um facilitador de transferência ilegal de material protegido. Por utilizar o modelo 
centralizado, a rede foi facilmente desativada. 

 Outras aplicações que surgiram depois do Napster tentaram burlar o problema 
legal do direito autoral, utilizando arquiteturas menos frágeis. 
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 Arquiteturas descentralizadas como o Gnutella não sofrem esse problema, pois 
não existe um servidor central e o processo de descoberta e busca na rede não é afetado 
se um ou alguns nós forem desativados. 

 Outro projeto bem sucedido é o Freenet.  Nesse, além de não existir um servidor 
central, a informação é replicada e armazenada de forma criptografada nos nós da rede, 
sendo que o próprio usuário do sistema não sabe o que está sendo guardando na sua 
máquina. 

3.5.2.Confiabilidade 

 Os sistemas P2P têm sua confiabilidade questionada em alguns pontos, tais 
como: os meios de acesso a Internet e a vulnerabilidade das pessoas que gerenciam os 
nós. Acessos discados a Internet, conexões lentas e pouco confiáveis, nós 
geograficamente dispersos controlados por pessoas com interesses diversos trazem 
alguns problemas a aplicativos P2P que dependem da presença do nó na rede para que a 
tarefa seja concluída. 

 Uma das soluções mais utilizadas para tentar resolver esse problema é verificar a 
presença de um nó na rede que está executando uma tarefa, por exemplo, um nó que está 
fazendo o papel de servidor, cedendo um arquivo para transferência. Caso esse nó saia 
da rede, a atividade será repassada a outro nó, continuando o download do ponto onde 
houve a quebra de comunicação. 

 Um dos exemplos é o Kazaa, cujo controle é feito pelo próprio nó cliente. Esse 
solicita ao nó servidor uma soma de verificação antes de começar a baixar um arquivo. 
Caso a transferência seja interrompida, o nó cliente submete à soma de verificação à rede 
P2P em busca de outro nó que possa continuar a transferência, que reinicia a partir de 
onde foi interrompida. 

 Outro método utilizado para manter os nós ativos na rede é tentar “premiar” os 
nós que mais contribuem com a rede, conferindo notoriedade aos operadores mesmos. 
Um dos exemplos é o aplicativo Emule, que confere prioridade pontual para usuários 
que disponibilizam arquivos.  

  Outro problema sério de confiabilidade nas redes P2P é a questão do vírus. 
Aplicações de compartilhamento de arquivos como Napster e Kazaa podem trazer vírus 
de nós infectados. Por exemplo, na busca de um arquivo com o nome “VoIP em Redes 
P2P”, podemos ter como retorno um arquivo “.exe”, que além de infectar a máquina 
cliente, distribua o vírus para ostras máquinas clientes desta. 

 A solução para esse problema é difícil, uma vez que não se pode detectar se o 
arquivo encontrado é ou não um vírus, e se o antivírus instalado na máquina iria detectá-
lo. 
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3.5.3. Volatilidade de Endereços 

 Com o crescimento de usuários da Internet o endereçamento ficou escasso. Na 
sua versão atual o IPv4 já não atende às necessidades da rede. Sendo assim, a maioria 
dos usuários da Internet não possui um endereço fixo, e sim um endereço dinâmico que é 
atribuído a cada conexão na rede. 

 A solução desse problema seria a implantação do Ipv6 que tem uma capacidade 
de endereçamento muito maior que a solicitada pela rede atualmente, proporcionando 
um endereço fixo para cada usuário. 

 Mas enquanto o IPv6 não é implantado, outras soluções foram propostas. Uma 
delas é associar o endereçamento do nó ao nome do usuário. Nesse caso, o nome do 
usuário ficaria armazenado num servidor central. Quando o nó se conectasse na rede, 
informaria o seu nome e o endereço atual, permitindo que outros nós da rede tivessem 
acesso ao mesmo. Esse método de endereçamento é utilizado pelos sistemas P2P de 
mensagens instantâneas como ICQ, MSN. 

 Embora essa seja uma solução razoável, apresenta o problema de concentrar 
informações imprescindíveis ao funcionamento da rede num servidor central, deixando a 
rede vulnerável à falhas e ataques. É o mesmo caso do Napster, citado anteriormente. 

 Uma alternativa seria introduzir na rede um número maior de servidores para 
autenticação do usuário. Essa é uma solução utilizada pelo Gnutella, na qual os nós 
centrais são eleitos dinamicamente. A aceitação de um novo nó na função de servidor 
central varia diretamente com o aumento de nós na rede, e inversamente com a 
confiabilidade dos meios de transmissão. 

3.5.4.Tolerância a Falhas 

  A característica de descentralização dos sistemas P2P, onde os nós trocam 
informações entre si, sem a presença de um servidor central, é a grande promessa do 
sistema no combate a falhas. Isso significa que a retirada de alguns nós, não deverá afetar 
o funcionamento da rede. 

3.5.5. Firewalls 

 Firewalls são colocados nos gateways para proteger a rede interna. Essa é uma 
boa ferramenta de segurança no combate a taques por vírus, mas torna-se um obstáculo 
para sistemas P2P. 

 Para burlar os firewalls, as atuais aplicações P2P escoam seu tráfego através de 
portas conhecidas, como a porta 80. A porta 80 é a porta utilizada para o tráfego http 

(HyperText Transport Protocol), quando as pessoas navegam pela Internet. O problema 
é que não existe uma maneira eficiente de se detectar qual o tráfego que está sendo 
escoado por uma determinada porta. Ao mesmo tempo, não existe uma maneira simples 
para que uma aplicação peça permissão para atravessar um firewall. 
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3.6. Sumário  

 Nesse capítulo, tivemos uma visão da origem, arquiteturas, mecanismos de busca 
e aplicações das redes peer-to-peer (P2P). 

 O termo peer-to-peer (P2P) traz como conceito uma classe de sistemas e 
aplicações que empregam os recursos distribuídos em funções críticas de uma rede 
descentralizada. Esses recursos abrangem poder de computação, dados (armazenamento 
e conteúdo), largura de banda e presença (computacional e humana). Podem-se 
considerar funções críticas de uma rede descentralizada como sendo: a computação 
distribuída, os compartilhamentos de dados e conteúdo, a comunicação e a colaboração 
na rede. 

 A idéia de compartilhamento de recursos entre computadores se confunde com a 
própria história da Internet, que foi concebida para se ter um meio de comunicação entre 
máquinas que compartilhavam recursos como iguais. 

 Aplicações como o SETI@home tiram proveito desses recursos ociosos, 
envolvendo os usuários numa rede cooperativa. 

 Há desafios que precisam ser vencidos pelas aplicações em redes P2P, tais como: 
confiabilidade, volatilidade do endereço, tolerância à falhas. 

 O extraordinário crescimento das redes P2P nos últimos anos trouxe muitas 
pesquisas nas áreas de segurança, engenharia de tráfego, arquiteturas e infra-estrutura. 
Nesse contexto, o Grupo de Trabalho em Computação Colaborativa P2P (GT-P2P) da 
RNP, desenvolveu middleware para aplicações P2P, o X-Peer. Dentre essas aplicações 
está o XVoice, um aplicativo VoIP numa rede P2P, que é o foco principal desta 
dissertação. Esse aplicativo foi resultado de estudo sobre o “Skype”, uma aplicação 
VoIP de grande sucesso na atualidade.  
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Capítulo IV 

Skype: Telefonia Livre via Internet.  

4.1. Introdução 

 Este capítulo descreve as características e funcionamento do aplicativo Skype, e 
foi o resultado do estudo realizado sobre o mesmo com objetivo de levantar requisitos 
para o projeto do XVoice. 

 O Skype não tem documentação técnica disponível, pois o seu software é 
proprietário e secreto, e suas mensagens são encriptadas. Há pouca literatura sobre o 
Skype, sendo utilizado, nesta dissertação, o artigo técnico segundo estudo realizado por 
Baset [Baset et al., 2004]. 

 O Skype [skype01] é um aplicação VoIP numa rede P2P híbrida, que permite a 
comunicação telefônica ilimitada entre dois computadores sem nenhuma taxação. É um 
software free que vem ganhando mercado, principalmente entre usuários que buscam 
economia em chamadas telefônicas de longa distância nacionais e internacionais. 

 O nome do produto confunde-se com o nome da empresa, que foi desenvolvido 
pelos criadores do KaZaa [kazaa] em 2003.  

 O sucesso do Skype, atualmente com cerca de 216.808.000 downloads (acesso 
ao site da empresa Skype em Dezembro/2005) de seu software, teve nos usuários 
domésticos o seu grande público. Essa grande massa passou a utilizar a telefonia via 
Internet em ambientes até então só utilizados para a comunicação através de chats. 
Segundo [Vollenweider, 2005] 30% dos usuários domésticos usam o Skype em seus 
ambientes de trabalho. 

 O Skype possui as mesmas funções de outros aplicativos já consagrados (MSN, 
Yahoo! IM), tais como: troca de mensagens de texto, chamadas de voz e conferência, 
mas chama a atenção pela qualidade dos codificadores de voz utilizados e por trabalhar 
através de NATs e firewalls. Na sua versão 1.2.0.37, de 23 em março de 2005, 
acrescentou a função caixa postal. Possui, ainda, acesso a rede pública de telefonia 
através do SkypeOut e SkypeIN, que são funções tarifadas. 

 O Skype adotou uma arquitetura peer-to-peer híbrida, utilizando um servidor 
central (Servidor de Login) apenas para fazer o login e autenticação dos usuários. Nesse 
servidor são armazenados apenas os nomes e passwords dos usuários. Após a 
autenticação, os clientes trocam informações diretamente entre os pares, segundo artigo 
técnico de Baset. 

 Este aplicativo possui dois tipos de nós: Hosts Ordinários e Super-Nós, os quais 
em conjunto com o Servidor de Login, formam a rede do Skype (Figura 4.1). 
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 Outra função importante do Skype é a determinação do tipo de NAT ou firewall 
que está entre um cliente e a rede Skype. Segundo Baset, acredita-se que cada cliente 
usa uma variação do protocolo STUN [RFC 3489, 2003] para determinação do tipo de 
NAT ou firewall que está entre o cliente e a rede do Skype. 

 A seguir, faremos uma comparação entre o Skype e os sistemas de telefonia 
convencional e via Internet (VoIP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Rede Skype com seus principais componentes: Servidor de Login, 
Super-Nós e Nós Ordinários. 

4.1.2. Skype versus Outros Sistemas VoIP. 

• Simplicidade na instalação – para utilizar o software Skype, basta ir à página da 
empresa Skype, escolher a plataforma (Windows, MAC OS X ou Linux) e fazer 
o download do aplicativo, que se auto-instala. Não é necessário fazer nenhuma 
configuração adicional no sistema operacional, nem fazer o download de outros 
softwares para usar o Skype; 

• NATs e firewalls - o Skype pode ser utilizado por clientes atrás de NATs e 

firewalls. Segundo Baset , Skype utiliza uma variação dos protocolos STUN e 
TURN [Rosenberg, 2004] para passar através de NATs e firewalls; 

• Encriptação - a transmissão no Skype é encriptada fim-a-fim, tanto para o serviço 
de dados como para o serviço de voz; 

• Serviços adicionais - além da transmissão da voz, o Skype oferece os serviços de 
mensagens instantâneas, busca de usuários, transferência de arquivos, caixa 
postal e acesso à rede pública de telefonia (Skype In e Skype Out). 

 

Servidor de Login 
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Nós Ordinários 
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4.1.3. Skype versus Telefonia Convencional 

• Enquanto o Skype usa a Internet para escoar o tráfego telefônico, a telefonia 
convencional usa da rede de telefonia pública comutada; 

• No Skype não há taxação para comunicação entre computadores. A telefonia 
convencional cobra tarifas para o seu uso que oneram o orçamento dos clientes 
domésticos e corporativos; 

• O Skype não suporta vídeo-conferência, enquanto a telefonia convencional dá 
suporte a essa função. 

4.2. Componentes de Software do Skype 

 A seguir, descreveremos os componentes do Skype e a arquitetura de sua rede 
segundo artigo técnico de Baset. 

4.2.1 Host Cache (HC) 

 O Host Cache é um arquivo no qual fica armazenado uma lista de endereços IPs 
que são atualizados regularmente. Essa lista contêm os endereços IPs dos Super-Nós e 
pares de portas de acesso à rede Skype. Segundo Baset, deverá haver pelo menos uma 
entrada válida nessa lista para o cliente entrar na rede Skype. Uma entrada válida 
corresponde a um endereço IP e um número de porta de um nó Skype que esteja on-line. 
Essa lista fica armazena na pasta Documents e Settings do Windows. 

 Realizamos testes em duas situações distintas. Na primeira todos os endereços 
IPs e portas da Host Cache foram apagados. Na segunda situação, preenchemos a Host 

Cache com um IP inválido. Em ambas situações, conseguimos fazer o login na rede 
Skype. Possivelmente, houve uma modificação nesta característica, em versões 
posteriores a versão testada por Baset. 

4.2.2 Codecs 

 Os codecs, os quais são responsáveis pela reprodução da voz, são um dos pontos 
de sucesso do Skype. Esse dispositivo tem diferenciado o Skype de outras aplicações já 
consolidadas como MSN e Yahoo! IM. 

 Baset, no seu artigo técnico, observa que o Skype usa os codecs iLBC, iSAC ou 
um terceiro codec proprietário. A empresa GlobalIPSound [global], que é proprietária 
dos codecs iLBC e iSAC, cita o Skype como empresa parceira na sua página. 

 Na verdade não se pode afirmar se o Skype usa os codecs acima citados ou 
utiliza codecs proprietários, uma vez que suas mensagens são todas encriptadas. 
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4.2.3. Buddy List (Lista de contatos) 

 Em versões anteriores a 1.2.0.37, de 23 Março 2005, o Skype armazenava a lista 
de contatos na máquina do cliente. Sendo assim, cada vez que o Cliente Skype usasse 
uma máquina diferente, teria que adicionar seus contatos.  

 A partir da versão 1.2.0.37 o Skype já carrega os contatos do cliente, e ainda 
procura por contatos de outros aplicativos instalados na máquina local do usuário. Caso 
não consiga detectar que aqueles contatos usem o Skype, oferece a opção de enviar um 
e-mail aos mesmos convidando para fazer parte da rede Skype. 

4.2.4. Criptografia 

 Todo o conteúdo do Skype é encriptado fim-a-fim, quer seja conteúdo de dados 
ou de voz. 

 Na página do Skype há a seguinte declaração sobre a encriptação utilizado pelo 
Skype: “Skype usa AES (Advanced Encryption Standard) – também conhecida como 
Rijndel – a qual é também utilizado pelo governo norte americano para proteger 
informações sigilosas. Skype usa encriptação de 256 bits, o qual tem um total de 1,1 x 
1077  chaves possíveis, para serem utilizadas em cada chamada Skype ou mensagem 
instantânea”. 

4.3. Serviços do Skype 

 O Skype oferece serviços de troca de mensagens, chamadas de voz, troca de 
arquivos, conferência, acesso à rede pública de telefonia e caixa postal, como podemos 
verificar na interface do Skype mostrada Figura 4.2. Para que cada um dos serviços 
possa ser utilizado, o Cliente Skype precisa ser reconhecido (estar conectado) na rede 
Skype. Segundo Baset, esse processo de reconhecimento é a função mais crítica do 
Skype, compreendendo nos processos de conexão ao Super-Nó, login através de nome e 
senha do Cliente Skype (SC), advertência a outros nós de sua presença na rede, 
carregamento da lista de contatos e descoberta de possível NAT ou firewall na rede. 

 A seguir introduziremos alguns conceitos da rede Skype para então 
descreveremos o processo de login de um Cliente Skype. Esse processo de login foi 
dividido em dois subitens: Login Inicial e Login Subseqüente. O Login Inicial acontece 
quando fazemos o download do programa do Skype e tentamos conexão com essa rede 
Skype pela primeira vez. Os Logins Subseqüentes são todas as tentativas de conexão à 
rede Skype depois do primeiro acesso. 

 Todos os testes foram realizados com o analisador de protocolos de domínio 
público, o Ethereal [ethereal], tendo como ferramenta auxiliar o programa Whois 

[whois]. Esse programa identifica o país de origem e nome do domínio do endereço IP 
encontrado no programa Ethereal. 

 



Capítulo IV– Skype 

______________________________________________________________________ 

 

 

44

4.3.1 Instalação do programa 

 Quando executamos o programa, antes da primeira conexão, o cliente Skype 
troca pacotes TCP com o nó cujo endereço é 212.72.49.131. Esse nó pertence à rede 
Skype e está localizado na Holanda, segundo busca realizada com o programa Whois. 
Observamos que quando o programa é executado num computador sem acesso à 
Internet, a troca de mensagens com o nó da rede Skype se dá durante o primeiro login 

na rede. 

 Após a execução do programa, e antes do primeiro acesso, é carregado no Host 

Cache uma lista com 200 endereços IPs e portas. Esta lista permite que o Cliente Skype 
tenha acesso a Rede Skype. Foi observado que essa lista possui o mesmo conteúdo em 
todas as vezes que instalamos programa, e alguns desses endereços IPs e portas são 
utilizados no processo de login do clientes Skype na rede. Acredita-se, que esses 
endereços pertençam aos endereços de super-nós da rede Skype. 

 Durante o primeiro Login, a Host Cache é atualizada com novos endereços IPs e 
portas, sendo que esses dados variam a cada novo Login na rede Skype. 

 A seguir temos um exemplo dos dados contidos na Host Cache: 

- <HostCache> 

<_1>140.135.139.238:50698</_1> 

<_10>80.74.108.236:25772,4</_10> 

<_100>140.117.43.94:55095</_100> 

 

Figura 4.2. Interface do Skype com as suas funções. 
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4.3.2. Processo de Login 

 Durante o primeiro Login o Cliente Skype (CS) troca mensagens TCP com o nó 
212.72.49.131. Em seguida há varias trocas de mensagens ICMP com os nós cujos 
endereços IPs estão no Host Cache.  Após essa fase, o Cliente SKype troca mensagens 
UDPs com quatro nós, em seguida com oito, depois com mais oito, até que um dos nós 
responda com TCP. Mesmo após a troca de TCP com esse nó, o Cliente Skype continua 
trocando mensagens UDPs com outros nós que estão localizados em vários países tais 
como: Canadá, Estados Unidos, Japão, México, Áustria e Alemanha. Esses nós não 
estão cadastrados como pertencentes à empresa Skype, segundo análise com o aplicativo 
whois. 

 Ainda durante o processo do primeiro Login, o Cliente Skype troca pacotes 
TCPs com dois nós. Um pertence à empresa Skype, e o outro não. Foi observado que 
não houve troca anterior de mensagens UDPs com esses nós anteriormente. A partir do 
segundo Login, não há troca de mensagens ICMP, e a troca de mensagens UDPs e TCPs 
ocorrem como descrito anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 4.3 – Tela do Ethereal mostrando os pacotes capturados no processo de 
primeiro login na Rede Skype. 

4.3.3. Processo de Busca 

 O Skype usa sua tecnologia proprietária Global Index (GI) [skype02] para a 
busca de usuários, segundo informações na página da empresa Skype. O código não é 
aberto e as mensagens são encriptadas. Os desenvolvedores do Skype afirmam que essa 
busca é distribuída e há garantia de retorno da informação solicitada, caso o usuário 
procurado tenha se conectado na rede Skype nas últimas 72 horas. 
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4.3.4. Usuários não cadastrados 

 Foram realizados testes para a busca de usuários não cadastrados no Skype, em 
dias e horários diferentes, utilizando clientes com IP público e clientes atrás de NAT. 

 Nos testes realizados, analisamos a troca de protocolos entre um Cliente Skype a 
rede Skype com o analisador de protocolo de rede Ethereal. 

 Observamos que para um Cliente Skype com IP público há inicialmente um envio 
de um pacote TCP para um nó. Em seguida, o Cliente Skype troca mensagens com três 
nós sobre UDP. Esses nós não estão presentes durante o processo de Login. Sendo 
assim, provavelmente na troca de mensagem inicial com o Super-Nó, o Cliente Skype 
recebe uma lista com o número IP e números de portas desses três nós. Não encontrando 
o usuário procurado, o Cliente Skype troca novamente pacote TCP com o Super-Nó. O 
Super-Nó responde, também sobre TCP, e em seguida o Cliente Skype envia mais três 
pacotes UDPs para mais três nós distintos. Ainda sem sucesso, o Cliente Skype envia 
mais um pacote TCP para o super-nó. Após essa troca de informações, o Cliente Skype 
envia um número variável de pacotes UDPs para diferentes nós. Esse número variou 
entre 8 e 20 pacotes, até que a busca seja encerrada com a mensagem “Não há resultados 
para XXXX (nome do usuário procurado)”. Esse resultado é dado entre 4 e 6 s, após o 
início da busca. 

 

 

4.4 Tela do Ethereal na captura de pacotes para uma busca de um contato na Rede 
Skype. 
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4.4. SkypeOut 

 O SkypeOut é um serviço do aplicativo Skype que permite chamadas telefônicas 
originadas em um Cliente Skype e terminadas na rede pública de telefonia a preços bem 
atrativos. 

 A passagem de uma rede para outra é feita através de gateways, que 
provavelmente não são de propriedade da empresa Skype.  

 Em um fórum sobre o Skype [skype03], descreve-se a possibilidade de existência 
de gateways em países como: Reino Unido, USA, China, Alemanha e Suécia. Não fica 
clara a existência de gateways em outros países.  Nesse fórum também, faz-se uma 
referência da baixa qualidade de transmissão para chamadas destinadas a países como a 
Índia. 

 O processo de aquisição dos créditos é semelhante à de um celular a cartão. O 
Cliente Skype compra créditos, nesse caso exclusivamente no cartão de crédito, e 
acompanha a sua fatura num histórico de ligações no próprio aplicativo Skype. 

 A taxação da chamada é cobrada por minuto, e é única para qualquer dia, sendo 
denominada de Tarifa Global SkypeOut. Por exemplo, para 20 países, dentre eles: 
Canadá, EUA, Portugal, Inglaterra a taxa cobrada é de aproximadamente US$ 
0,021/minuto. Para o Brasil, estão em vigor as seguintes tarifas: 

Tabela 4.1. – Tarifas do SkypeOut para o Brasil  

Local de destino Moeda (R$) 

Rio de Janeiro 0,081 

São Paulo 0,063 

Demais Estados 0,132 

Celular 0,519 

 

 O Skype adota um novo modelo para calcular os custos das ligações. Nesse 
modelo é levado em conta apenas o destino da ligação. Por exemplo, uma chamada 
originada no Brasil com destino à Austrália, teria a mesma tarifa de uma chamada entre 
EUA e Canadá (R$0,051/minuto).  
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4.5. SkypeIn 

 O SkypeIn é um serviço do aplicativo Skype que permite ao usuário Skype 
receber chamadas da rede pública através de um número de telefone designado pela 
empresa Skype. 

 Caso usuário da rede pública de telefonia disque para o número do SkypeIn, ele 
pagará uma tarifa local. Mas se esse usuário estiver em outro país, pagará uma ligação de 
longa distância internacional. 

 O usuário Skype que solicitar o SkypeIn, terá duas opções de pagamento: € 30 
para uma assinatura anual e € 10 para uma assinatura trimestral. O usuário desse serviço 
terá direito a caixa postal sem custos adicionais, e a escolha do seu número SkypeIn, 
numa listagem apresentada no site da empresa Skype durante o processo de aquisição do 
serviço. 

4.6. Segurança no Skype 

 A comunicação que passa na rede Skype é toda encriptada . A encriptação é de 
256 bits, resultando num total de 1,1 x 1077 chaves possíveis, que são utilizadas para 
encriptar a camada de sessão entre as duas partes. As chaves utilizadas para cada sessão 
são únicas. Se um usuário Skype abrir duas ou mais sessões de chat, cada sessão terá 
uma chave diferente da outra. Toda comunicação no Skype quer seja voz, texto ou 
transferência de arquivos, possui o mesmo grau de segurança. Assim, o Skype protege a 
troca de informação entre peers durante o processo de transmissão. A vulnerabilidade 
dessa rede está nos nós finais. 

 Espiões e Trojan instalados nos computadores deixam os usuários expostos. 
Essas pragas virtuais podem copiar arquivos transferindo-os pela rede, copiar e 
transmitir as mensagens instantâneas, que ficam armazenadas no histórico das 
“Mensagens Instantâneas”. Na transmissão da voz na interceptação da comunicação é 
mais difícil, mas não é impossível. 

 A boa prática de instalação de um bom antivírus e softwares anti-spywares valem 
não só para aplicações VoIP em redes P2P, mas para qualquer computador, 
principalmente os que tem acesso a Internet:  

4.7 – Sumário 

 O Capítulo IV descreveu o Skype, uma aplicação VoIP numa rede peer-to-peer, 
híbrida, cuja principal funcionalidade é a comunicação de voz via Internet sem taxação. 

 O Skype, atualmente com mais de 216.808.00 downloads do seu programa, 
segundo dados estatísticos da empresa Skype, apresenta as seguintes características: 
facilidade de instalação do aplicativo, boa  qualidade na reprodução da voz, encriptação 
e trabalha através de NATs e firewalls.O Skype possui os serviços de troca de 
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mensagens instantâneas, chamadas de voz, troca de arquivos, conferência, acesso à rede 
pública de telefonia (SkypeIn e SkypeOut ) e caixa postal. 

 O estudo deste Capítulo teve como objetivo entender o funcionamento do Skype 
para levantar os requisitos de desenvolvimento do XVoice. 

 Foi mostrada a arquitetura da rede Skype com seus componentes: Servidor de 

Login, Super-Nós e Nós Ordinário (ver Figura 3.4), segundo estudo de engenharia 
reversa realizado por Salman [Baset et al., 2004]. Descrevemos, também, os 
componentes de software: Codecs, Buddy List (Lista de Contato), Host Cache (Arquivo 
com endereços IPs de nós da rede Skype), os processos de login e busca. 

 No próximo Capítulo vamos descrever o X-Peer, a rede na qual o XVoice irá 
funcionar. O X-Peer é o resultado do trabalho do GT P2P da Rede Nacional de Pesquisa 
P2P. 
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Capítulo V  

X-Peer: Uma solução P2P na RNP 

5.1. Introdução 

 O extraordinário crescimento do paradigma das redes P2P nos últimos anos 
trouxe um grande número de novas aplicações, e com isso a necessidade de novas 
pesquisas nas áreas de segurança, engenharia de tráfego, arquiteturas e infra-estrutura de 
redes P2P. 

 As redes P2P trazem como característica fundamental a cooperação, como 
podemos verificar nos aspectos de compartilhamento de arquivos (música, filme) ou no 
compartilhamento de recursos (discos, tempo de processamento). Um outro aspecto 
relevante das redes P2P é a possível utilização do poder de processamento dos nós finais 
da rede. Os computadores pessoais possuem um extraordinário poder de processamento 
não utilizado nos dias de hoje. Segundo [Hsio, 2002], esta capacidade soma 10 bilhões 
de MHz de poder de processamento e 10 mil terabytes de armazenamento, considerando 
que de cada 100 milhões de PCs dos 300 milhões de usuários da Internet, cada um 
contribui com 100 MHz de processamento e 100 Mb de armazenamento. 

 Nesse contexto, o grupo de trabalho de computação colaborativa GT-P2P [GT 
P2P, 2004] da Rede Nacional de Pesquisa (RNP) deu início ao desenvolvimento de um 
projeto P2P usando os recursos tecnológicos disponíveis na RNP. 

 O objetivo inicial do GT-P2P foi desenvolver uma infra-estrutura P2P, 
desenvolver aplicativos para essa infra-estrutura e avaliar o impacto dessas aplicações no 
tráfego da RNP. O resultado do projeto, que foi denominado de X-Peer, foi além das 
expectativas iniciais. 

 O X-Peer pode ser considerado uma rede, quando se observam apenas os nós, 
uma arquitetura P2P, quando se considera a infra-estrutura e um middleware, quando se 
considera a infra-estrutura oferecida para o desenvolvimento de aplicações P2P. 

 O X-Peer utiliza o conceito de Super-Nós, os quais se comunicam através de uma 
rede estruturada baseada em DHT (Distributed Hash Table), o que lhe permite acessar 
as informações de qualquer outro nó X-Peer em no máximo log(n) saltos, onde n é o 
número de super-nós que compõem a rede X-Peer. Essa garantia de localização em uma 
rede distribuída e hierárquica é um dos grandes diferenciais dessa solução. Além disso, o 
X-Peer é capaz de suportar várias aplicações P2P em uma única infra-estrutura de rede. 

5.2. Arquitetura do X-Peer 

 A arquitetura do X-Peer é composta de três camadas principais: infra-estrutura, 
núcleo e interface de serviços (ver Figura 5.1). 
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Figura 5.1 Arquitetura do X-Peer. 

5.2.1. Infra-estrutura 

 A infra-estrutura é composta pelos módulos Comunication, Routing e Storage, 
provendo serviços ao núcleo. 

• Comunication – esse módulo gerencia as conexões dos clientes com o nó X-
Peer, assim como permite a comunicações diretas entre peers, inclusive usando a 
rede X-Peer para intermediar essa comunicação para peers que estejam atrás de 
NAT e firewall; 

• DHT – esse módulo define uma interface genérica para mecanismos de 
roteamento baseado em chaves/prefixos (Key/Prefix Based Routing, KBR/PBR), 
tais como Pastry e Chord. Esse módulo faz o roteamento das mensagens entre os 
nós que compõem a rede X-Peer, permitindo a manutenção da tabela Hash ; 

• 5.2.1.3. Storage – esse módulo tem a função de armazenamento em arquivo 
desenvolvido especificamente para o X-Peer, realizando, ainda, a persistência das 
informações publicadas na rede X-Peer. 

5.2.2. Núcleo 

 O núcleo (X-Peer Core) tem a função de atender as requisições de serviços dos 
peers clientes. Essas requisições de alto nível são transformadas em operações sobre a 
tabela DHT implementada pelo X-Peer, cuja manutenção e gerência é de 
responsabilidade do núcleo, incluindo a replicação e a redistribuição das informações. 
Para isso, faz uso dos serviços de camada de infra-estrutura no roteamento das 
mensagens internas e no armazenamento das informações (módulo Storage). A interface 
de serviços contém os serviços disponibilizados pelo X-Peer para a construção rápida e 
eficiente de aplicações P2P. 

5.2.3. Serviços 

 Os serviços desenvolvidos para o X-Peer são a parte mais importante do 
middleware X-Peer do ponto de vista de desenvolvimento de sistemas para a construção 

DHT 
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rápida e eficiente de novos aplicativos P2P. A seguir temos uma descrição detalhada de 
cada serviço, que estão documentados em [Sadok, 2004]. 

• Register – Serve para cadastrar um usuário ou aplicação. O usuário só terá 
acesso à rede do X-Peer mediante esse cadastro, que consiste do preenchimento 
de três campos: login, senha e descrição. 

• Join – Através desse serviço o usuário solicita a sua participação na rede. Para 
que um usuário seja aceito pela rede, ele deve possuir um identificador único e 
uma senha. O usuário “publica” na rede um conjunto de informações que servem 
para que outros usuários possam encontrá-lo. Esse serviço também é responsável 
por autenticar e garantir a identidade de um usuário, podendo ser utilizado a 
partir de qualquer dispositivo capaz de se conectar a rede, tais como: laptops e 
PDAs. 

• Leave – Esse serviço faz com que o usuário deixe a rede requisitando a X-Peer 
que remova as informações publicadas pelo usuário. Para saber o que acontece 
quando o usuário desconecta da rede sem utilizar esse serviço veja a descrição do 
serviço Post (5.2.3.6). 

• Scope - Especifica a rede visível por um usuário, ou seja, define os usuários que 
são acessíveis durante uma busca, por exemplo. 

• Access – Especifica o acesso que um determinado usuário tem às informações 
compartilhadas por um determinado usuário, ou seja, esse serviço serve para 
restringir o acesso às informações compartilhadas por um usuário; 

• Post – Cada usuário pertencente à rede X-Peer mantém uma estrutura de dados 
com informações públicas, que serve para localizar o usuário na rede. O Post é o 
serviço que permite adicionar informações nessa estrutura, sendo cada 
informação composta por uma tupla contendo o nome do campo e o valor do 
campo. Uma aplicação de Xadrez, por exemplo, poderá utilizar essa estrutura 
para armazenar o ranking do usuário.Uma aplicação pode deixar de participar da 
rede X-Peer sem utilizar o serviço Leave, sendo assim a aplicação X-Peer deve 
ser capaz de identificar isso e remover os anúncios (informações públicas) 
referentes a esse usuário. Para resolver esse problema, existe um campo 
reservado chamado TIME_TO_LIVE que deve ser periodicamente atualizado por 
cada aplicação. Esse campo mantém o tempo durante o qual as informações 
ficarão públicas até uma nova atualização.  Cada aplicação deve ser capaz de 
definir esse tempo e mantê-lo sempre positivo. A aplicação X-Peer decrementa 
esse tempo periodicamente e quando ele chegar a zero (ou seja, nenhuma 
atualização ocorrer durante um certo período), o usuário é automaticamente 
desconectado da rede; 

• Deliver - Permite enviar uma mensagem para outra aplicação conectada na 
mesma rede X-Peer, fornecendo um mecanismo que possibilita a troca de 
mensagens entre nós que estão sob NAT ou firewall. Este serviço só está 
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funcionando para dados. Há uma versão em desenvolvimento para permitir que o 
Deliver trabalhe também com voz; 

• Get – Recupera informações públicas de um usuário cadastrado através do 
serviço Post; 

• Remove – Remove um campo publicado através do Post; 

• Search – Esse serviço permite localizar um usuário na rede X-Peer. Essa 
localização pode ser feita através do nome do usuário ou de uma informação 
publicada por ele. O nome do campo, publicado através do Post, também pode 
ser utilizado para recuperar um usuário. 

5.3. Mecanismo de Comunicação do X-Peer 

 A comunicação dos nós no X-Peer ocorre normalmente como a comunicação 
entre nós de redes peer-to-peer. Assim, após o processo de login na rede, os peers 
trocam informações diretamente. Porém, dependendo das características de rede de cada 
peer, se um peer ou ambos estiverem atrás de NAT ou firewall, outros mecanismos de 
conectividade são adotados, conforme descreveremos nessa seção. 

 A seguir, vamos exemplificar três cenários, em que um peer “A” quer se 
comunicar com um peer “B”. 

5.3.1. Cenário 1: 

• Peer “A” sob NAT e/ou firewall e Peer “B” sem NAT ou firewall. 

 Nesse caso, a comunicação por sockets pode ser realizada, conforme mostrado 
na Figura 4.2. 

 

Figura 5.2 Mecanismo de comunicação do X-Peer – Cenário_1. 

 Os sockets nada mais são do que pontos de conexões para uma rede TCP/IP. São 
análogos às tomadas telefônicas, que funcionam como um ponto de contato entre o 
aparelho telefônico e a rede telefônica. Quando dois computadores querem manter um 
“diálogo” entre eles, cada um utilizará um socket. Um deles é chamado de servidor (ele 
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abre um socket e espera por conexões) e o outro é chamado de cliente (ele chama o 
socket servidor para iniciar a conexão). Para estabelecer uma conexão é necessário 
somente um endereço de destino e um número de porta. 

5.3.2 Cenário 2: 

• Peer “A” sem NAT ou firewall e Peer “B”.sob NAT e/ou firewall  

 Na Figura 5.3 temos a descrição deste cenário. 

 

Figura 5.3 Mecanismo de comunicação do X-Peer – Cenário_2 

 Nesse cenário, o Peer “A” pode se conectar com o Peer “B” através de sockets. 
Porém, o Peer “A” tem que enviar um pedido de conexão ao peer “B”. Ao receber esse 
pedido, o Peer “B” fica responsável por iniciar a conexão com o Peer “A”. 

5.3.3 Cenário 3: 

 No cenário da Figura 5.4 os dois peers estão sob NAT e/ou firewall. 

 Nesse caso a solução de conexão através de sockets não seria viável. Sendo 
assim, um outro mecanismo deve ser adotado. 

 Esse mecanismo de conexão tira proveito de uma característica da rede X-Peer, 
que é o fato dos Pontos de Presença (POPs), que são computadores do backbone da 
RNP, na qual o X-Peer roda, não possuírem NAT e firewall. Além disso, os POPs estão 
conectados entre si. Isso significa que um POP pode ter um papel de “central telefônica 
de trânsito”, entregando e/ou recebendo pacotes. 

 Essa funcionalidade está presente como um serviço Deliver (ver seção 4) provido 
pelo X-Peer. Ele permite, portanto, entregar uma mensagem ou pedido de conexão a 
qualquer peer pertencente à rede da RNP, quando não for possível utilizar o método de 
conexão tradicional.  

 Atualmente, esta funcionalidade só está ativa para o tráfego de dados. 
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 Figura 5.4 Mecanismo de comunicação do X-Peer – Cenário_3 

5.4. Armazenamento e Recuperação de dados no X-Peer 

 O X-Peer usa um modelo P2P estruturado baseado em DHT. Esse modelo possui 
como desvantagem a baixa flexibilidade na recuperação das informações, uma vez que se 
faz necessário saber qual é a chave exata para obter o índice na tabela hash e então 
encontrar a informação procurada. 

 Além desse mecanismo, o X-Peer adicionou uma busca por palavras-chave. No 
cadastro de uma informação a ser publicada na rede. O usuário deve fornecer as 
palavras-chave associadas àquela informação e estas são estruturadas na rede do X-Peer. 

 O Procedimento de busca no X-Peer é realizado em dois níveis: primeiro busca-
se o POP que contém o campo (senha, usuário, login, etc) e depois se faz a busca nesse 
POP. 

 Como veremos na seção 5.7, todas as informações de um mesmo campo são 
armazenadas no mesmo POP, o que torna a tarefa de replicação de dados crucial no 
sistema X-Peer. Isso implica que se o POP que armazena todas as senhas dos usuários 
deixasse de funcionar, ocorreria uma parada total do X-Peer. 

5.5. Mecanismo de Replicação 

 O mecanismo de replicação implementado no X-Peer é baseado numa estrutura 
em anel utilizada por algumas soluções DHT como Pastry [Rowstron, 2001] e Chord 
[Stoica, 2003]  . 

 Quando um peer ingressa ou sai de uma estrutura DHT, existem protocolos de 
atualização das chaves e das responsabilidades que terão agora os peers. Dado que cada 
peer possui uma identificação (ID), quando este entra no anel os vizinhos virtuais são 
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notificados de sua presença, e passam a enviar mensagens para saber se esse nó continua 
ativo no anel. 

 Depois de deixar os nós vizinhos cientes da sua entrada no anel, um mecanismo 
do DHT distribui responsabilidades para o novo peer. Ou seja, o novo peer vai agora 
responder por um conjunto de chaves, que até então estavam sob a responsabilidade de 
outros peers presentes no anel. Da mesma forma, quando um peer sai do anel, seus 
vizinhos passam a responder automaticamente pelas chaves do peer que não está mais 
presente. 

 Na Figuras 5.5 e 5.6 temos um exemplo de uma rede com mecanismo de busca 
DHT em anel, antes e depois, respectivamente, da entrada de um novo nó na rede. 
Observamos que a entrada do peer 75, entre os peers 50 e 150, gera uma nova 
distribuição das chaves entre os três peers envolvidos. 

 

Figura 5.5. Rede P2P com mecanismo DHT em anel. 

 

Figura 5.6. Rede P2P com a entrada de um novo peer e a nova distribuição das 
chaves. 

 

Novo Nó 
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5.6. Aplicações Desenvolvidas 

 Algumas aplicações foram desenvolvidas para demonstrar a viabilidade do 
projeto X-Peer, permitindo avaliar o impacto dessas aplicações no backbone da RNP. 
Essas avaliações fazem parte do projeto do grupo de trabalho do GT-P2P da Rede 
Nacional de Pesquisa . 

 As aplicações desenvolvidas para o X-Peer são: Xat, XBall, XBrain e XatMobile, 

XVoice. 

• Xat – é uma aplicação de troca de mensagens instantâneas; 

• XBall – é uma aplicação simples do “jogo da velha”; 

• XBrain – é uma aplicação voltada para a educação à distância. Com o X-
Brain um usuário “A” pode cadastrar uma habilidade numa determinada 
área, por exemplo, em geometria, se disponibilizando tirar dúvidas de 
outros usuários da rede. Esse usuário recebe nome de colaborador. 
Outros usuários que têm dúvidas em geometria fazem uma busca dos 
possíveis colaboradores, e a partir daí entram em contato direto com os 
mesmos.  

• XatMobile - é um aplicativo de troca de mensagens entre dispositivos 
móveis. Foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a viabilidade do uso 
de dispositivos móveis para o X-Peer. O protótipo inicial foi aplicado a 
dois Palm Tops, que possuem WiFi e processador de 200Mhz. Estão 
sendo efetuadas modificações para melhorar o desempenho desse 
aplicativo, uma vez que os Palm Tops possuem restrições técnicas, como 
capacidades de memória e armazenamento. 

• XVoice – é o mais recente aplicativo do X-Peer. O XVoice é um 
aplicativo de voz sobre IP desenvolvido para avaliar o desempenho de 
aplicações em tempo real no X-Peer. O XVoice - foi desenvolvido 
analisando-se a aplicação VoIP de maior sucesso na atualidade, o Skype. 
O próximo capítulo será dedicado ao detalhamento do XVoice. 

5.7. Funcionamento do X-Peer 

 Nessa seção descreveremos um dos serviços disponibilizados pelo X-Peer, o 
Register, que tem por função cadastrar um usuário na rede. Esse cadastro pode ser 
realizado a partir de qualquer uma das aplicações descritas na seção 5.6. 

 Para realizar o cadastro, o usuário deve fornecer login, senha e uma descrição, 
que poderia ser utilizada para encontrar um determinado grupo de usuários. Por 
exemplo, na aplicação XBrain poderíamos cadastrar um grupo cuja descrição fosse 
“Pesquisadores de VoIP”. 
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 As informações fornecidas (login, senha, descrição) são codificadas no formado 
de mensagens do X-Peer e submetidas ao nó no qual o usuário está conectado. Essas 
mensagens são quebradas em mensagens internas menores, que correspondem às meta-
informações. As meta-informações realizam o acesso na tabela DHT, incluindo uma 
mensagem de retorno, informando se a operação foi bem sucedida. Na Figura 5.7 temos 
um exemplo de uma mensagem interna PUT, responsável por armazenar uma informação 
na rede X-Peer. Nesse exemplo temos o cadastro do usuário com login “Gabriel”, senha 
“VoIP”, descrição “Equipe P2P_ XVoice”. 

 Cada meta-informação é identificada pelo nome do campo, que é utilizado como 
chave para a função de hash. Considerando que a função hash é aplicada somente sobre 
o nome do campo, todos os valores referentes a um mesmo campo serão armazenados 
no mesmo POP. Por exemplo, todas as senhas de usuários estarão armazenadas no POP-
PE. Esse procedimento aumenta o desempenho na recuperação de dados, uma vez que 
um único POP é acessado para validar a senha de um usuário. 

 

Figura 5.7. Exemplo das mensagens trocadas no X-Peer para o serviço Register. 

 

5.8. Sumário 

 Nesse capítulo tivemos uma descrição do funcionamento do X-Peer, que é um 
middleware desenvolvido pelo grupo de trabalho de computação colaborativa P2P 
[GTP2P, 2004] da Rede Nacional de Pesquisa (RNP). 

 O objetivo inicial do projeto, que foi desenvolver uma infra-estrutura P2P, 
desenvolver aplicações para essa infra-estrutura e avaliar o impacto dessas aplicações na 
rede da RNP. 
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 O X-Peer utiliza o modelo estruturado DHT que facilita a busca de informações 
na rede. Para o X-Peer, cada campo é armazenado num Ponto de Presença (POP) 
específico, o que traz a vantagem do retorno rápido a uma busca, e como desvantagem 
deixa o sistema vulnerável a saída de determinados POPs da rede. Por exemplo, caso o 
POP que armazene as senhas de todos os usuários do X-Peer apresente falha e fique 
inacessível. 

 Algumas aplicações foram desenvolvidas para demonstrar a viabilidade do 
projeto X-Peer: Xat, Xball, Xbrain, XatMobile e o XVoice. 

 O XVoice é uma aplicação de voz numa rede peer-to-peer pura, que foi 
desenvolvida a partir de estudos sobre o Skype. Seu objetivo foi avaliar a viabilidade de 
uma aplicação de voz na Rede Nacional de Pesquisa. 

 No próximo capítulo, iremos analisar o XVoice, mostrando sua arquitetura, 
componentes e testes realizados. 
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Capítulo VI  

XVoice: Uma aplicação VoIP na Rede Nacional de Pesquisa 

6.1. Introdução 

 O XVoice é uma aplicação VoIP do X-Peer, desenvolvida pelo GT-P2P [GT 
P2P, 2004] para analisar o impacto de uma aplicação de voz na Rede Nacional de 
Pesquisa (RNP). É um aplicativo apenas para voz, não possuindo a função de troca de 
mensagens instantâneas, função destinada às aplicações Xat e XatMobile (ver seção 5.6) 
descritas no Capítulo V. Também não possui as funções de caixa postal e conexão com a 
rede pública de telefonia, que corresponderia as funções SkypeOut ( ver seção 4.4) e 
SkypeIn (ver seção 4.5). 

 O XVoice utilizou o SIP como protocolo de sinalização. O SIP tem como 
principal vantagem a forma simples e compacta das mensagens, sendo baseado no 
modelo “requisição-resposta”, similar ao protocolo http (HyperText Tranfer Protocol). 
A descrição detalhada desse protocolo foi realizada no Capítulo II, seção 2.6. 

 Na primeira versão do XVoice tentou-se utilizar o codec iLBC, desenvolvido 
pela GlobalIPSound [global], uma vez que esse codec é um dos codecs utilizados no 
Skype, segundo Baset em seu artigo técnico . Não houve sucesso, pois na decodificação 
a voz ficou metálica, característica típica de um vocoder. Na segunda tentativa, foi 
utilizado o codec G.711, e também sem sucesso, uma vez que a transmissão ficou com 
um atraso inaceitável. Optou-se, então, por utilizar o codec GSM FULL RATE, o qual 
apresentou melhor desempenho. 

 O GSM foi um codec desenvolvido na Europa para trabalhar com a telefonia 
celular. Utiliza um modelo de geração de sons e ruídos similares ao sistema de 
reprodução da voz humana. Possui uma taxa de transmissão de 13 kbps e uma avaliação 
MOS de 3,8. 

 O XVoice, que está em fase de teste, ainda não é um aplicativo comercial. Na 
versão atual, possui algumas limitações, tais como: não passar através de NATs e 
firewalls e de não aceitar o IPv6. 

 Antes de utilizar o aplicativo, o usuário deverá verificar se os softwares JRE 5.0 
(Java Runtime Environment ) e o JMF (Java Media Framework) estão instalados na 
máquina. Caso não estejam instalados, será necessário fazer um download desses 
softwares, que estão disponibilizados no link “Recursos” no site do GT P2P [GT P2P, 
2004]. 

6.2 A Rede do XVoice 

 A rede na qual o XVoice funciona é uma rede peer-to-peer pura,ou seja, não há 
um servidor central para a certificação do usuário. Esta rede, chamada de X-Peer, utiliza 
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os recursos tecnológicos da Rede Nacional de Pesquisa (RNP), e foi o resultado do 
trabalho do GT P2P da RNP, detalhado no Capítulo V desta dissertação. 

 Os componentes dessa rede são os nós usuários e os POPs (Pontos de Presença) 
da RNP, que funcionam com o conceito de super-nós, conforme mostrado na Figura 
6.1. 

 

 

 

 

 

Figura 6.1- Rede do Xvoice. 

6.3 Arquitetura XVoice 

 A aplicação XVoice apresenta a arquitetura mostrada na Figura 6.2. 

 

Fachada 

GUI 

Bibliotecas 

COMM_D 

XPeer 

JMF 

GSM RTP 

jSIP 

JDOM JACE 
 

Figura 6.2 – Arquitetura da aplicação XVoice. 

 A primeira camada, indicada como interface gráfica, implementa os serviços que 
permitem a interação do usuário com a aplicação. A segunda camada, indicada como 
fachada, provê os serviços utilizados pela interface gráfica.  A terceira camada é 
composta pelas bibliotecas comm_d e JMF (Java Media Framework), as quais são 
utilizadas pela fachada para fazer a lógica da aplicação funcionar, e pela biblioteca jSIP 
(Java Session Initiation Protocol) que provê o protocolo SIP. A biblioteca comm_d está 
subdividida em duas subcamadas: conexão P2P e conexão X-Peer. Estas subcamadas 
estão sendo utilizadas para a comunicação entre a aplicação e o X-Peer. A biblioteca 
JMF provê os serviços de transmissão RTP (Real Time Transport Protocol) para 
transmissão de voz e também de codificação/decodificação da voz a ser transmitida. 

6.4 Serviços XVoice 

 Os serviços realizados pela aplicação XVoice, utilizando o X-Peer são: 

POPs 

Nós Usuários 
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• join(String joinLogin, String joinPassword) 

 Permite ao usuário entrar na rede X-Peer. 

• getMyFriendsAndGroups() 

 Esse serviço retorna a lista de amigos e grupos correspondentes ao usuário 
conectado à aplicação XVoice.  

• addFriend(String user, String group) 

 Esse serviço adiciona um usuário a sua lista de amigos, caso o grupo já exista, ou 
cria um novo grupo, no caso do grupo não existir. 

• locateUserByLogin(String login) 

 Este serviço realiza a busca no X-Peer por usuário, dado seu login e monta um 
endereço URI válido, no formato “USERNAME” <login@ip:porta>, encapsula-o e 
retorna como um objeto do tipo SipUri. 

6.5 Conexão ao Aplicativo XVoice 

 Para acessar o serviço XVoice o usuário precisa se conectar na rede X-Peer. Para 
tanto, é necessário executar o aplicativo XVoice.jar, e preencher os campos login, 
senha, Host Xpeer e porta conforme mostrado na Figura 6.3. No campo Host Xpeer 
pode ser digitado o IP dos Pontos de Presença ou o endereço “service.pop-xx.rnp.br”, 
onde xx é o Ponto de Presença, podendo ser: pe, mg, pr, sp. 

 Caso o usuário não esteja cadastrado, após executar o aplicativo XVoice.jar, o 
mesmo deverá preencher seu login  e senha, marcando a caixa “Registrar”, conforme 
mostrado na Figura 6.3. 

 

Figura 6.3 – Interface inicial para conexão ao X-Peer. 

6.6 Utilização do Aplicativo XVoice 

 Após a conexão na rede X-Peer, o usuário terá acesso a interface do XVoice (ver 
Figura 6.4), que é composta pelo campo “Usuários”, que será preenchido com a lista de 
contatos do usuário, e dos botões: “Chamar”, “Adicionar” e “Terminar”,os quais, 

Registrar 

usuário 
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respectivamente, irão iniciar uma chamada, adicionar um contato e terminar uma 
chamada estabelecida. 

 

Figura 6.4. Interface do XVoice após conexão na rede. 

6.6.1 Adicionando um Contato 

 Para adicionar um contato ao aplicativo XVoice, o usuário deverá clicar no botão 
“Adicionar”, na interface do XVoice . Em seguida, o usuário terá na sua tela uma janela 
(ver Figura 6.5) contendo os campos: “Login”, correspondendo ao login do contato que 
se deseja adicionar, “Grupo”, correspondendo ao grupo ao qual o contato fará parte, e o 
botão “Adicionar”, o qual finalizará a ação de inclusão de um novo contato.  

 

Figura 6.5. Interface do XVoice para adicionar contatos. 

6.6.2 Iniciando uma Chamada 

 Para iniciar uma chamada no XVoice, o usuário “A” deverá selecionar um 
contato (usuário “B”), na interface do XVoice , e em seguida clicar no botão “Chamar” 
(ver Figura 6.6). 
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Figura 6.6. Iniciando uma Chamada no XVoice. 

 O usuário “B” receberá um aviso (ver Figura 6.7), informando que há uma 
chamada em curso, dando ao mesmo as opções de atender a chamada, clicando no botão 
“OK”, ou rejeitar a chamada, clicando no botão “Cancel”. Na opção na qual o usuário 
“B” aceita a chamada, essa será sinalizada no campo inferior esquerdo na interface do 
XVoice (ver Figura 6.6) em ambos os usuários. Na opção na qual o usuário “B” rejeita 
a chamada, o usuário “A” receberá um aviso de não atendimento (ver Figura 6.8). 

 

Figura 6.7. Aviso de Chamada de Entrada no XVoice. 

 

Figura 6.8. Aviso de não atendimento no XVoice. 

6.6.3 Terminando uma Chamada 

 Após o estabelecimento de uma chamada, a mesma pode ser terminada por 
qualquer uma das partes, selecionando a chamada no campo inferior esquerdo da 
interface e clicando no botão “Terminar”, segundo mostrado na Figura 6.9. 

Chamada 

completada 
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Figura 6.9. Aviso de encerramento de uma Chamada no XVoice. 

6.6.4 Desconexão da Rede X-Peer 

 Para sair da rede X-Peer, desconectando-se do aplicativo XVoice, basta clicar no 
“X” no canto superior esquerdo da interface do XVoice ou apertar ao mesmo tempo as 
teclas ALT + F4, conforme mostrado na Figura 6.10. 

 

Figura 6.10. Encerrando o aplicativo XVoice 

6.7 – Busca de usuários no XVoice. 

 O XVoice utiliza o mecanismo de busca do X-Peer, descrito na seção 5.4. 

 Na interface do XVoice não existe um campo específico para busca de usuários 
cadastrados. Essa função é efetivada quando o usuário solicita que um contato seja 
adicionado ao XVoice, podendo ter como resultado a adição do contato desejado(ver 
seção 6.6.1) ou a rejeição da solicitação (ver Figura 6.11), caso o contato não esteja 
cadastrado na aplicação. 

 Segundo testes realizados para adicionar novos contatos, foi observado que 
quando o usuário não está cadastrado, a mensagem de erro da Figura 6.11 retorna em 
média em 2 segundos.Para adicionar usuários cadastrados, esse tempo variou entre 20 e 
30 segundos. 

Chamada 

selecionada 

Encerrando o 

aplicativo 



Capítulo VI - XVoice 

______________________________________________________________________ 

 

 

66

 

Figura 6.11 – Mensagem de erro recebida para usuário não cadastrado. 

6.8 – Sumário 

 No CapítuloVI foi apresentado uma aplicação VoIP numa rede peer-to-peer 
chamada XVoice. 

 O XVoice foi um dos resultados do GT-P2P da Rede Nacional de Pesquisa 
(RNP), e teve como objetivo avaliar o impacto de uma aplicação de voz na Rede 
Nacional de Pesquisa (RNP), sendo desenvolvido a partir de estudos sobre o Skype, que 
é uma aplicação VoIP numa rede P2P de grande sucesso (ver Capítulo IV). 

 O XVoice foi implementado utilizando o protocolo de sinalização SIP e o codec 

GSM Full Rate. 

 Para acessar o serviço, o Cliente XVoice terá que se cadastrar na rede XPeer, 
executando o arquivo XVoice.jar. Após o registro, a interface do XVoice é aberta e o 
Cliente poderá adicionar seus contatos e realizar suas chamadas. 

 O arquivo do XVoice, bem como os softwares JRE 5.0 e o JMF, necessários ao 
funcionamento do XVoice, estão disponibilizados no link “Recursos” no site do GT P2P 
[GT P2P, 2004]. 

 Realizamos testes de busca para clientes cadastrados e não cadastrados, 
analisando o tempo de respostas das referidas solicitações. Testamos, também, o 
funcionamento do aplicativo com máquinas na rede interna do GPRT (Grupo de 
Pesquisa em Redes e telecomunicações). 

 Uma nova versão do XVoice está sendo desenvolvida, para que os Clientes 
XVoice se comuniquem através de NATs e firewalls. 

 No próximo Capítulo descreveremos a metodologia, ferramentas e cenários 
utilizados para testar o Skype e XVoice. Ao final do Capítulo apresentaremos os 
resultados e conclusões obtidas neste trabalho. 
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CapítuloVII 

Avaliação das Aplicações Skype e XVoice. 

7.1 Introdução 

 As métricas utilizadas para avaliar a qualidade da voz na telefonia convencional 
são aquelas especificadas na recomendação G.712, que está baseada na relação sinal-
ruído. Entretanto, a evolução das aplicações de voz sobre pacotes comutados envolve 
tecnologias diferentes, numa rede projetada inicialmente para transportar apenas dados. 
Este novo cenário traz a necessidade de se adotar novas métricas para se avaliar a 
qualidade da voz, uma vez que numa rede de pacotes há outros parâmetros que 
influenciam o desempenho das aplicações em tempo real, tais como: atraso, jitter, eco, 
codecs utilizados. 

 Uma forma de avaliação da qualidade da conversação é o MOS, definido pela 
recomendação P.800 [P800, 1996]. Esta é uma avaliação subjetiva, resultante da opinião 
de usuários de um sistema de conversação em um ambiente controlado. Por outro lado, 
aplicações VoIP não podem ter como métrica de qualidade apenas impressões subjetivas, 
sendo necessário um estudo das métricas da rede. 

 A maneira de se correlacionar à qualidade da rede com a percepção da qualidade 
são modelos de qualidade que simulam o comportamento humano. Modelos de qualidade 
calculam uma qualidade subjetiva usando métricas conhecidas da rede. Nos últimos anos, 
esforços têm sido feitos no sentido desenvolver modelos que quantifiquem a qualidade 
da voz percebida pelo ser humano. 

 Neste Capítulo, descreveremos a metodologia utilizada para testar um aplicativo 
de VoIP, e comparar os aplicativos Skype  e XVoice [GTP2P, 2004]. Serão 
apresentadas as ferramentas de teste e suporte utilizadas, e uma análise dos resultados 
obtidos. 

 O processo para geração dos resultados foi dividido em quatro etapas: escolha 
dos cenários, escolha das ferramentas, coletas e processamento dos dados. 

 As ferramentas utilizadas foram o aplicativo de gravação Total Recorder 5.2 da 
empresa HighCriteria [totalrecorder], o PESQ [P.862, 2001] da ITU-T que avalia a 
degradação do sinal de voz, gerando como resultado o MOS, a ferramenta de captura do 
tráfego o Ethereal [ethereal] e a ferramenta IPstat [ipstat], desenvolvida no GPRT 
[gprt], e que gera métricasda rede, como atraso e jitter. Na próxima seção, detalharemos 
todas as ferramentas utilizadas para análise da qualidade dos aplicativos Skype e XVoice. 
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7.2 Ferramentas 

7.2.1 Gravação da conversação  

 A etapa de gravação consistiu em gravar amostras de conversação de dois 
minutos dos aplicativos Skype e XVoice. Essas amostras gravadas são os dados de 
entrada para o algoritmo PESQ, que gera como saída um nível de MOS de cada amostra. 

 Alguns aplicativos para a gravação da voz foram testados na versão trial, mas 
não foram utilizados por apresentarem interferência na conversação. Esta interferência 
deixava a conversação inteligível após a ativação desses aplicativos. Foram testados: o 
Freecorder da empresa Applian Technologies [applian], o i-Sound da empresa 
Abyssmedia [abyssmedia], o Super Mp3 Recorder da empresa Regnow [regnow] e o 
Total Recorder da empresa HighCriteria  

 Foi utilizado no nosso experimento o Total Recorder 5.2, que na versão 
completa, não apresentou nenhum problema de interferência no processo de gravação. 
Na versão de avaliação, o Total Recorder gera um ruído a cada minuto de gravação da 
amostra. 

 Acreditamos que outros aplicativos de gravação de conversação podem atender 
aos mesmos requisitos do Total Recorder. A nossa busca foi encerrada neste aplicativo 
pelo fato do mesmo atender a nossa necessidade de coleta de amostras de conversação 
dos aplicativos Skype e Xvoice 

 As amostras de conversação capturadas no Total Recorder foram utilizadas 
como dados de entrada para o algoritmo PESQ, que será detalhado a seguir. 

7.2.2 PESQ (Perceptual Evaluation of Speech Quality) 

 O PESQ foi desenvolvido pelas empresas KPN Research e British Telecom, e 
padronizado pelo ITU-T na recomendação ITU-T P.862, sendo descrito como um 
modelo para avaliação da percepção da qualidade da conversação. O PESQ compara um 
sinal original X(t) com um sinal degradado Y(t), onde Y(t) é o resultado do sinal X(t) 
depois de trafegar num sistema de comunicação. O resultado do PESQ é uma inferência 
da percepção da qualidade que poderia ser dada para Y(t) por indivíduos, num teste 
subjetivo de conversação. 

 Após o processamento das amostras de conversação X(t) e Y(t),o PESQ gera 
como resultado valores que variam entre 0,5 e 4,5, os quais equivaleriam a faixa válida 
para o MOS, entre 1 (ruim) até 5 (excelente). 

 A qualidade da chamada telefônica não é completamente avaliada pelo algoritmo 
PESQ. Este algoritmo não avalia a qualidade da transmissão. Ele somente mede os 
efeitos num sentido da conversação (one-way) de distorções e ruídos na qualidade da 
conversação. Os efeitos causados pelos parâmetros atraso, eco, sobre tom, e   outras  
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falhas relativas a interação de uma conversação (two-way), não são refletidas no 
resultado do PESQ. 

 O PESQ funciona de forma “passiva”. Para obter os resultados de MOS é 
necessário capturar amostras de conversação num software de gravação de voz, para 
posteriormente utilizar estas amostras como dados de entrada do PESQ. 

 O PESQ implementa um modelo cognitivo, o qual emula o sistema auditivo 
humano [Beerends et al, 2002], conforme mostrado na Figura 7.1, tendo eficiência 
comprovada na medição de distorções de codecs, erros de transmissão, perda de 
pacotes, mas tem precisão desconhecida para determinados parâmetros e situações, tais 
como: atraso, ruído de fundo, múltiplos usuários, codecs com taxas abaixo de 4Kbps, 
conversa artificial ou música como entrada de dados do sistema. 

 

Figura 7.1. Modelo implementado pelo algoritmo PESQ. 

7.2.3 Captura do tráfego 

 Para coletarmos dados para analisar as métricas da rede jitter e perda de pacotes, 
utilizamos o programa de captura de tráfego Ethereal [ethereal]. O Ethereal tem como 
função a captura de pacotes na rede para posterior análise, apresentando como resultado 
da captura algumas informações como: tipo de pacote capturado (UDP, TCP, por 
exemplo), endereço IP das máquinas envolvidas no teste, porta utilizada. Após a captura 
dos pacotes, o Ethereal oferece a função de seleção de parâmetro desejado para análise, 
por exemplo, selecionar apenas os pacotes UDPs que foram capturados. 

 Os dados capturados pelo Ethereal foram utilizados como dados de entrada para 
o aplicativo IPstat, que será detalhado a seguir. 

7.2.4 IPstat 

 O IPstat [ipstat] é uma ferramenta para produzir resultados de métricas IP 
unidirecionais, apresentando como resultado o atraso, o jitter e a perda de pacotes. A 
ferramenta é capaz de processar grandes quantidades de pacotes de forma rápida e 
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eficiente, e foi desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa em Redes e Telecomunicações da 
UFPE [gprt]. 

 O IPstat funciona de forma “passiva” e para obter resultados, é necessário 
primeiramente efetuar medições com o Ethereal ou outra ferramenta similar. Duas 
medições são necessárias: na origem, que conterá o fluxo originado pela interface de 
rede de envio (arquivo1) e no destino, que conterá o fluxo recebido pela interface de 
rede de chegada (arquivo2). 

 A ferramenta tem código-fonte aberto e sua distribuição possui os arquivos de 
projeto do KDevelop 2.1, que podem ser modificados, para facilitar alterações. O IPstat 
utiliza a biblioteca de captura de pacotes libpcap [libpcap], e foi implementada em C++, 
no Red Hat Linux 9.0. 

7.3 Modelo de Avaliação. 

 Planejamos dois experimentos, no primeiro fizemos uma avaliação com o 
algoritmo PESQ, e no segundo utilizamos o algoritmo PESQ em conjunto com os 
parâmetros de rede. 

7.3.1 Experimento_1 

 No experimento_1 utilizamos o algoritmo PESQ para avaliarmos os aplicativos 
Skype e XVoice. 

 Para a avaliação do PESQ, recomendação ITU-T P.862, dividimos o teste em 
três etapas: gravação das amostras de conversação, processamento com a ferramenta 
PESQ e plotagem gráfica com o Excel. 

 Na primeira etapa, iniciávamos a conversação em um sentido, conforme 
mostrado na Figura 7.2. O usuário “A” falava e o usuário “B” apenas escutava. Para 
evitar a captura de ruído do lado “B”, o usuário “B” desconectava o microfone. Após o 
início da conversação, o aplicativo de gravação Total Recorder era ativado nas duas 
máquinas durante um tempo de 2 (dois) minutos. O controle para o encerramento da 
captura ficava com o usuário “A”, que após os 2 (dois) minutos sinalizava o 
encerramento da captura. 

 

 

Figura 7.2 . Cenário para o Experimento_1 – PESQ 
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 As amostras de conversação foram capturadas em apenas um sentido, dado que o 
algoritmo PESQ só avalia a degradação do sinal e do ruído em um sentido da 
conversação, conforme descrito na recomendação ITU-T P.862 [P.862, 2001b]. 

 Na segunda etapa as amostras coletadas eram processadas na Ferramenta PESQ, 
rodando no Linux. Os dados de entrada desta ferramenta são a amostra do sinal original 
X(t), sinal gerado em “A”, e do sinal degradado Y(t), sinal recebido em “B”, conforme 
cenário da Figura 7.2. 

 A terceira etapa consistiu em processar e interpretar os resultados. 

 Este teste teve como objetivo avaliar a degradação do sinal das amostras 
gravadas, estabelecendo métricas para avaliação dos aplicativos Skype e XVoice. Cada 
amostra tinha 2 (dois) minutos de duração, tempo médio da duração de uma conversa 
telefônica convencional, e 30 (trinta) chamadas por teste realizado. 

 Na seqüência deste Capítulo, utilizaremos a seguinte nomenclatura: MOS para 
recomendação P.800, PESQ para a recomendação P.862 e PESQ_MOS para o resultado 
gerado pelo algoritmo PESQ. 

7.3.1.1 Resultados Gráficos do Experimento_1 

 No primeiro cenário utilizamos duas máquinas em uma rede local. 

 Os testes realizados geraram o gráfico da Figura 7.3, o que nos mostra valores 
de PESQ_MOS próximos para os dois aplicativos (Skype e XVoice). Este resultado, 
porém, não nos leva a concluir que os dois aplicativos de VoIP tenham uma qualidade 
semelhante. A conclusão que podemos tirar do gráfico da Figura 7.3 é que o resultado 
do PESQ_MOS do Skype foi superior ao do XVoice durante todo experimento. O fato é 
que o XVoice apresenta uma atraso perceptível na conversação. Provavelmente, se fosse 
aplicado o MOS da recomendação ITU-T P.800, os valores atribuídos ao XVoice seriam 
inferiores aos obtidos pelo algoritmo PESQ. Porém as condições para se aplicar a 
recomendação P.800 são onerosas e requerem bastante tempo, pois esta recomendação 
tem como base a percepção da qualidade do ponto de vista de vários usuários, num 
laboratório com ambiente controlado. 
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Figura 7.3. Gráfico_1 do resultado obtido no Experimento_1, comparando os 
aplicativos XVoice e Skype numa rede local, utilizando o algoritmo PESQ. 
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  O PESQ mede a degradação do sinal, não avaliando de forma objetiva a 
qualidade da transmissão. 

 No segundo cenário, demonstrado na Figura 7.4, o usuário “A” estava numa 
rede local e o usuário B encontrava-se numa rede externa , com conexão via Velox. 
Neste cenário só conseguimos medir o PESQ_MOS do Skype (ver Figura 7.5). 
Algumas tentativas foram feitas para repetir o mesmo cenário com XVoice, porém não 
houve sucesso, pois nas tentativas realizadas a conversação ficava ininteligível. 
Possivelmente pelo fato da rede estar em fase experimental.  Sendo assim, não foi 
possível comparar os dois aplicativos neste cenário. Uma das limitações que dificultavam 
o teste com o XVoice é o fato deste aplicativo ainda não passar através de NATs e 
firewall. Estas facilidades estão em fase de teste na nova versão no XVoice. 

 Na Figura 7.6 temos um gráfico da média e desvio padrão que compara o 
PESQ_MOS do Skype numa rede interna (Figura 7.2) com o cenário Rede Interna- 
Rede Pública (Figura 7.4). Como o PESQ mede a degradação do sinal, os valores do 
PESQ_MOS na rede interna do GPRT são comprovadamente superiores pelo fato da 
rede interna apresentar parâmetros de QoS superiores a rede externa. 

 

 

Rede Local 

 

Figura 7.4 Cenário 2 – Rede Local – Rede Externa. 
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Figura 7.5. Gráfico_2 do resultado obtido pelo PESQ no aplicativo Skype com 
tráfego Rede Local – Rede Pública. 
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Média e desvio padrão do PESQ_MOS do Skype         

  Rede Local X Rede Pública
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Figura 7.6 – PESQ_MOS do Skype em dois cenários: Rede Local –Rede Local x 
Rede Local – Rede Pública 

7.3.2 Experimento_2 

 Neste experimento tentamos analisar a relação do PESQ_MOS de cada amostra 
coletada com os respectivos parâmetros de rede (jitter e perda de pacotes) no mesmo 
intervalo de tempo. O atraso não foi aqui avaliado, pois de acordo com a recomendação 
P.862, o PESQ_MOS tem eficiência não comprovada para o parâmetro atraso. 

 Utilizamos, em conjunto, as ferramentas PESQ e IPstat. O objetivo destes testes 
é tentar avaliar a qualidade dos aplicativos Skype e XVoice, dado que no primeiro 
experimento não conseguimos mostrar, através das medições realizadas, o desempenho 
dos dois aplicativos. Como citado anteriormente, o XVoice apresenta uma atraso 
perceptível durante a conversação, que não conseguimos mensurar no primeiro 
experimento. 

 A captura do áudio para ser utilizado como entrada de dados da ferramenta 
PESQ seguiu o mesmo roteiro descrito na seção 7.3.1, mudando apenas o tempo de 
coleta de cada amostra para 1(um) minuto.  Para coleta dos dados a serem utilizados na 
ferramenta IPstat, utilizamos a ferramenta Ethereal, para captura dos pacotes da rede. 
Coletamos também amostras de 1(um) minuto, enquanto mantínhamos a conversa ativa. 
Utilizamos como cenário uma rede local, conforme mostrado na Figura 7.7. 
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Rede Local Rede Local 

 

Figura 7.7 – Experimento_2 - Avaliação do Skype e XVoice utilizando as 
ferramentas Ethereal e IPstat. 

 Os testes realizados para o cálculo do PESQ_MOS, geraram os resultados do 
gráfico da Figura 7.8. Neste gráfico temos a média dos PESQ_MOS e desvio padrão 
para cada bateria de 20 chamadas nos aplicativos Skype e XVoice. Este gráfico confirma 
valores de PESQ_MOS próximos para os dois aplicativos, mantendo o Skype valores 
acima do XVoice, conforme resultado obtido no Experimento_1 (seção 7.3.1). 

 O valor do desvio padrão médio encontrado para o Skype neste experimento foi 
de 0,13, não estando visualizado no gráfico da Figura 7.8. 
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Figura 7.8 – Média e desvio padrão para o PESQ_MOS dos aplicativos Skype e 
Xvoice no Experimento_2. 

 Os testes realizados com a ferramenta IPstat geraram os gráficos das Figuras 7.9 
e 7.10. Para gerar estes dados o IPstat foi ajustado para mostrar na saída os dados de 
jitter máximo e perda média de pacotes, sendo utilizado como dados de entrada para esta 
ferramenta os pacotes capturados com o Ethereal. 

 No gráfico da Figura 7.9 a média do jitter máximo do Skype e do Xvoice estão 
sobrepostos, sendo assim, com os dados deste gráfico não é possível avaliar o 
desempenho dos dois aplicativos. 
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Figura 7.9 - Média e desvio padrão do Jitter máximo dos aplicativos Skype e 
Xvoice no Experimento_2. 

 No gráfico da Figura 7.10 temos representado o parâmetro de rede “perdas de 
pacotes” para o nosso experimento. Os valores encontrados para este parâmetro, estão 
acima dos valores esperados em uma rede local, cenário do nosso experimento. Uma 
possível causa desta diferença de valores pode estar na metodologia de teste utilizada. 
Para conseguirmos uma amostra da conversação, primeiro iniciávamos a conversação, 
ativávamos o Ethereal e depois iniciamos a captura da voz. Ao final da coleta da 
amostra, parávamos a captura da voz e em seguida parávamos a captura de pacotes. Em 
algum momento é possível que o usuário “A” ativasse o Ethereal antes do usuário “B”, 
fazendo com que pacotes gerados em “A” não fossem capturados por “B”. Sendo assim, 
quando essas amostras eram processadas pelo IPstat, esta ferramenta contabilizava estes 
pacotes como pacotes perdidos. 

 Comprovamos na prática que o resultado do PESQ_MOS, isoladamente, não 
reflete a qualidade dos aplicativos VoIP, dado que o resultado do PESQ_MOS para o 
Skype e XVoice estão numericamente próximos, embora o XVoice apresente um atraso 
perceptível durante a comunicação. 

 Analisando os parâmetros da rede (jitter e perda de pacotes), verificamos que o 
Skype mantêm um valor de PESQ_MOS superior ao XVoice, mesmo em condições de 
rede inferiores. 

 Concluímos que não é trivial mensurar a percepção auditiva humana. Vários 
fatores e condições podem influenciar a qualidade das aplicações VoIP, tais como: 
parâmetros de rede, eco, codec, ruído no ambiente, placas de som. 
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Figura 7.10 - Média e desvio padrão da perda de pacotes dos aplicativos Skype e 
XVoice no Experimento_2. 

7.4 – Sumário. 

 Neste capítulo comparamos dois aplicativos de VoIP em redes P2P: o Skype e o 
XVoice, utilizando como cenário uma rede local. As ferramentas utilizadas nesse cenário 
foram o Total Recorder 5.2, ferramenta de gravação da conversação, o algoritmo 
PESQ_MOS, o qual compara um sinal original X(t) com um sinal degradado Y(t), 
gerando como resultado valores que variam entre 0,5 e 4,5, os quais equivaleriam a faixa 
válida para o MOS, o Ethereal, ferramenta de captura do tráfego gerado a qual nos 
possibilita a análise das métricas de rede (jitter, perda de pacotes), o IPStat, ferramenta 
que gera resultados de métricas IP unidirecionais, apresentando como resultado métricas 
da rede (jitter, perda de pacotes, atraso). 

 Nos resultados obtidos na comparação entre o Skype e o XVoice, observou-se 
que ambos apresentam resultados de PESQ_MOS semelhantes, embora o XVoice 
apresente um atraso perceptível durante a conversação. 

 Concluímos que na avaliação de aplicativos de VoIP não é suficiente verificar os 
resultados PESQ_MOS para compararmos esses aplicativos. Os paraâmetros de rede 
(jitter, perda de pacotes, atraso) devem ser avaliados em conjunto com o PESQ_MOS. 
Uma avaliação subjetiva por parte dos usuários dos aplicativos de VoIP também poderia 
ser utilizada. 

 Como podemos verificar, a avaliação de aplicativos VoIP não é trivial, 
requerendo um conjunto de ferramentas e procedimentos para representar o real 
desempenho desses aplicativos.  
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CapítuloVIII 

Conclusão 

8.1 Introdução 

 A tecnologia de Voz sobre IP surgiu da necessidade de convergir as redes de 
telefonia e dados, reduzindo custos telefônicos, e aproveitando uma infra-estrutura de 
alcance mundial: a Internet. Essa tecnologia pode se tornar um fenômeno da Internet, 
assim como os e-mails e aplicativos de mensagens instantâneas. 

 Nesse cenário, muitas soluções de VoIP têm surgido no mercado, dentre estas, 
temos o Skype, um aplicativo com mais de 216.808.000 de downloads de seu programa 
até novembro de 2005. 

 O Skype é um aplicativo VoIP numa rede peer-to-peer híbrida, ou seja , possui 
um servidor central para autenticação dos usuários. Além do serviço de comunicação 
PC-PC, o Skype acessa a rede tradicional de telefonia pelos serviços SkypeIn e 
SkypeOut. 

 Outra iniciativa de aplicativo de voz via Internet foi o XVoice. O XVoice é um 
aplicativo VoIP implementado na Rede Nacional de Pesquisa (RNP), rodando numa rede 
P2P pura chamada X-Peer. Tanto o XVoice, como o X-Peer são resultados do Grupo de 
Trabalho P2P da RNP. 

 O XVoice não é, ainda, um aplicativo comercial. Sua implementação teve como 
objetivo verificar a viabilidade de um aplicativo de voz na rede da RNP. 

 Este trabalho levantou requisitos para o desenvolvimento de uma aplicação 
VoIP, o XVoice, e comparou o desempenho deste aplicativo com o Skype, utilizando 
como ferramentas o programa de gravação Total Recorder, o algoritmo PESQ da ITU-
T, o software de captura de pacotes na rede, o Ethereal e a ferramenta IPstat, que gera 
os parâmetros de rede (atraso, jitter, perda de pacotes). 

 Na avaliação realizada, gerou-se gráficos de PESQ_MOS, jitter e perda de 
pacotes para os aplicativos Skype e XVoice, resultantes de testes em rede local. 

 Nos resultados gerados, os dois aplicativos geraram valores de PESQ_MOS 

semelhantes embora o XVoice apresente um atraso perceptível aos ouvidos humanos em 
todos os testes. 

 Sendo assim, concluímos que apenas análise do PESQ_MOS não é suficiente 
para avaliarmos a qualidade de um aplicativo de VoIP, uma vez que o Xvoice apresenta 
um atraso perceptível durante a comunicação, e os resultados do PESQ_MOS para os 
dois aplicativos são numericamente próximos. As métricas da rede também devem ser 
avaliadas, e para novos projetos de VoIP, é importante uma a avaliação subjetiva 
realizada pelos usuários do sistema. 
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8.2 Contribuições Adicionais 

 Podemos, ainda, destacar as seguintes contribuições do trabalho: 

• A pesquisa bibliográfica e estudo dos protocolos e codecs utilizados nas 
aplicações de Voz sobre IP, apresentados no Capítulo II; 

• A pesquisa bibliográfica e estudo dos modelos, arquiteturas e sistemas de busca e 
armazenamento em redes peer-to-peer, apresentados no Capítulo III; 

• O estudo sobre o Skype, mostrando as principais características e funções de uma 
aplicação de VoIP, que tiveram como objetivo levantar requisitos para 
implementação do XVoice (Capítulo IV); 

• O estudo sobre a rede X-Peer, uma rede P2P pura, mostrando sua arquitetura, 
mecanismos de busca e replicação e serviços implementados, apresentados no 
Capítulo V. 

• A metodologia desenvolvida para realizar os experimentos, descrita no Capítulo 
VII; 

• As ferramentas utilizadas para avaliar os aplicativos Skype e XVoice, 
apresentadas no Capítulo VII; 

• Conclusões obtidas para avaliação de uma aplicação VoIP. 

8.3 Trabalhos Futuros 

 Os estudos realizados neste trabalho sugerem algumas direções para trabalhos 
futuros, conforme descrição a seguir: 

• A utilização de outros codecs no XVoice, para que se possa fazer novos testes e 
avaliações; 

• Testar e avaliar diferentes cenários, após a implementação da versão que 
permitirá o XVoice passar através de NATs e firewalls; 

• Simular e avaliar o desempenho do XVoice numa rede com alto tráfego; 

• Levantar requisitos para o XVoice numa versão XVoice Mobile; 

• Testar novas ferramentas para avaliação dos aplicativos VoIP; 

• Testar outras metodologias de medição da qualidade da sessão de áudio em 
aplicações VoIP.
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