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RESUMO

Com o passar do tempo, a natureza e a tecnologia dos dispositivos de videoconferência

sofreram mudanças graduais, gerando uma heterogeneidade entre as tecnologias para vi-

deocolaboração no mercado. Com tal diversidade, proporcionar interoperabilidade para

tais cenários se tornou um dos desafios da área.

Com a interoperabilidade em mente, este trabalho propõe uma arquitetura de distribuição

de mídia dirigida a ambientes de videoconferência heterogêneos, ou seja, que contenham

participantes com protocolos de sinalização, transporte e mídia potencialmente distintos

entre si. Os requisitos da solução proposta incluem suporte arquitetural para a interopera-

bilidade entre protocolos de sinalização, a escalabilidade da solução e a interoperabilidade

de mídia, quando possível.

Para validação, a arquitetura será implementada com a plataforma de webconferência de

código aberto Mconf como estudo de caso, promovendo a sua transição à tecnologia We-

bRTC e a integrando a dispositivos legados SIP. Busca-se, também, elaborar a aplicação

utilizando somente soluções de código aberto.

Palavras-chave: Videoconferência. Interoperabilidade. Escalabilidade. Código aberto.



Development of an architecture for media distribution on heterogeneous

videoconferencing environments

ABSTRACT

As time went by, the nature and the technology behind videoconferencing devices gradu-

ally changed. That manifested itself in the form of technological heterogeneity between

the videoconferencing solutions available on the market. In that way, providing interop-

erability in such diverse scenarios became a challenge.

With interoperability in mind, an architecture is proposed for media distribution on het-

erogeneous videoconferencing environments, that is, the ones that contain signalling,

transport and media protocols that are potentially distinct between the participants. The

requirements for the proposed solution include architectural support for interoperability

between signalling protocols, scalability and, whenever possible, media interoperability.

In order to validate the proposed solution, the architecture will be implemented upon a

case study that uses the open source webconferencing platform Mconf as basis, promoting

its transition to novel WebRTC technologies while also integrating the case study with

legacy SIP endpoints. Moreover, the implementation will use only open source tools.

Keywords: Videoconference. Interoperability. Scalability. Open Source.
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1 INTRODUÇÃO

O aumento da capilaridade e da capacidade da infraestrutura de rede nas últimas

duas décadas permitiu a criação e expansão de meios de comunicação em tempo real.

Nesse contexto, sistemas de videoconferência sobre IP representam a grande parte dos

produtos responsáveis pela absorção dessa demanda, poupando recursos e tempo dos

seus usuários. Segundo Roesler et al. (2012), sistemas de videoconferência podem ser

definidos de acordo com sua classificação em quatro grupos:

• Videoconferência em sala: ambientes que permitem a comunicação em tempo real

através de sistemas baseados em hardware, geralmente dispostos em salas apro-

priadas para videoconferência com o apoio de televisores e microfones específi-

cos. Uma das primeiras classes a ascender ao uso comum, geralmente é difundida

com sistemas proprietários e por companhias privadas que comercializam a solu-

ção como um sistema fechado e pronto para o uso. Algumas das empresas que

costumam comercializar tais tipos de produto são Polycom1, Cisco2 e Huawei3;

• Videoconferência por telepresença: constituído por sistemas que almejam a comu-

nicação em tempo real ao mesmo tempo que simulam a sensação de presença física

entre as partes envolvidas na videoconferência. Da mesma maneira que as vide-

oconferências em sala, geralmente tem como modelo soluções fechadas em hard-

ware fornecidas pelas mesmas empresas previamente citadas, mas otimizadas de

uma maneira que a qualidade de áudio e vídeo (em se tratando de definição e latên-

cia) sejam o mais próximo de uma comunicação natural. A disposição do ambiente

e dos equipamentos de apoio também tem um cuidado especial para aumentar a

fidelidade com parâmetros como espacialidade de áudio e aspecto de imagem;

• Videoconferência em computadores de mesa: composta por soluções em software

específicas que utilizam computadores de propósito geral e periféricos genéricos

para transmissão de áudio e vídeo (e.g. webcams). Exemplos de programas que

cabem nesta classe são o Polycom RealPresence4 e Skype5, softwares fechados de

1http://www.polycom.com/hd-video-conferencing.html
2https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collaboration/video-collaboration/index.html
3https://e.huawei.com/en/products/cloud-communications/telepresence-video-conferencing
4https://support.polycom.com/content/support/north-america/usa/en/support/video/realpresence-

desktop/realpresence-desktop.html
5https://www.skype.com/en/
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licença comercial, e suas contrapartes de código aberto Ekiga6, Jitsi7 e GNU Ring8;

• Webconferências: seus participantes são utilitários de videoconferência para uso

em navegadores web ou que façam uso das tecnologias nativas dos navegadores

entram nesta classe. Também fazem uso de periféricos genéricos para transmissão

de áudio e vídeo. Exemplos de aplicações de webconferência são o Mconf9 e Jitsi

Meet10, duas referências de código aberto no ramo, e o Adobe Connect11, de código

fechado.

Estendendo o conceito definido por Roesler et al. (2012), as duas últimas classes

citadas também agregam smartphones em suas composições, adicionando uma camada

de mobilidade à comunicação de tempo real. Tal extensão pode ser justificada pela pre-

sença de sistemas de webconferência como o Mconf e Jitsi Meet com pleno suporte a

sistemas Android e iOS, e também sistemas de mesa adaptados para celulares, como o

RealPresence Mobile.

Enquanto os sistemas acima descritos alavancaram a comunicação remota em

tempo real, alguns desafios fundamentais ainda persistem. Um deles é proporcionar a in-

teroperabilidade tanto entre os diferentes grupos de aplicações de videoconferência como

entre sistemas proprietários de mesma classe. Ambientes de conferência que agreguem

tal diversidade de endpoints podem ser considerados heterogêneos em relação a natureza

de seus participantes e necessitam de adaptações intermediárias para que os sistemas pos-

sam se comunicar. Para efeito deste trabalho, tais adaptações são chamadas de processo

de homogeneização de um ambiente de videoconferência heterogêneo.

Outro desafio inerente aos sistemas de videoconferência é a questão da escalabili-

dade. Como proporcionar aplicações que possam suportar um grande número de pessoas

se comunicando ao mesmo tempo, em reuniões distintas e de maneira simultânea é tanto

uma questão arquitetural quanto de implementação, e deve ser atacada desde o princípio

da formulação de uma arquitetura de distribuição de mídia.

6https://www.ekiga.org/
7https://desktop.jitsi.org/
8https://ring.cx/
9http://mconf.org/

10https://jitsi.org/jitsi-meet/
11https://www.adobe.com/products/adobeconnect.html
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1.1 Objetivos

Busca-se definir um modelo arquitetural genérico e com sinalização uniforme que

possa prover funcionalidades de videoconferência condizentes com os princípios, objeti-

vos e desafios citados no capítulo anterior:

• Interoperabilidade de sinalização: será atacado com a definição de uma arquitetura

que englobe as similaridades dos protocolos de mídia mais comuns em uso. Isso

será feito a partir de um estudo dos fundamentos dos sistemas de videoconferên-

cia existentes hoje. A partir dessa definição, será criado um núcleo homogêneo na

arquitetura e proposto um conjunto de gateways que possam converter as particula-

ridades de cada protocolo de sinalização ao núcleo de mídia;

• Interoperabilidade de mídia: a solução proposta buscará uma maneira transparente

de adaptar, caso possível, diferenças entre codecs multimídia entre membros de

uma videoconferência que queiram se comunicar. A nível de implementação, isso

poderia ser atingido com transcodificação de mídia

• Escalabilidade: quer-se também uma arquitetura e implementação que provisionem

ambientes de videoconferência escaláveis, suportando tantos usuários quanto pos-

sível para recursos computacionais limitados. Isso implica em propor um sistema

que possa ser escalável tanto horizontalmente quanto verticalmente. Foca-se aqui

na escalabilidade horizontal do sistema servidor de videoconferências (que inclui,

por exemplo, servidores de mídia), tendo como parâmetros o uso de CPU e banda.

A escalabilidade dos pares de uma videoconferência (e.g.: eficiência de seus de-

codificadores) ou a escalabilidade vertical de servidores de mídia não é trabalhada

aqui.

Além da proposta de arquitetura, a sua implementação será feita através de um

estudo de caso que comprove a viabilidade da arquitetura proposta e a sua eficiência na

resolução dos problemas levantados.

1.2 Estrutura do trabalho

O presente trabalho está estruturado da seguinte forma:

• Capítulo 2: discorre sobre os fundamentos de sistemas de videoconferência. Trata
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dos modelos de distribuição de mídia descritos pela literatura, dos protocolos de

transporte, sinalização e negociação de mídia e de alguns dos principais codecs

multimídia utilizados;

• Capítulo 3: trata da análise de soluções de código aberto disponíveis para a im-

plementação e aplicação deste trabalho, bem como discorre acerca dos trabalhos

relacionados;

• Capítulo 4: cobre a proposta de uma arquitetura independente de implementação

para o sistema de videoconferência heterogêneo proposto neste trabalho;

• Capítulo 5: detalha a implementação da arquitetura proposta no Capítulo 4 utili-

zando um estudo de caso realizado sobre o sistema de videoconferência Mconf;

• Capítulo 6: validação dos resultados da solução implementada no Capítulo 5;

• Capítulo 7: considerações finais e levantamento de trabalhos futuros.
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2 FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE VIDEOCONFERÊNCIA

2.1 Modelos de distribuição de mídia em videoconferências

Sistemas de videoconferência têm que, por definição, possibilitar a troca de mídia

entre os pares conectados. A topologia de troca de mídia pode ser variável e definida em

diferentes classes. Segundo Grozev et al. (2015), topologias comuns para a distribuição de

mídia em ambientes de videoconferência são a SFU (Selective Forwarding Unit), MCU

(Multipoint Control Unit) e MESH (ou Peer-to-Peer).

A topologia MESH não é descrita com detalhes por se tratar de um modelo onde

a troca de mídia é realizada diretamente entre os participantes de uma videoconferência,

sem a presença de um componente centralizador. Embora torne a implementação de um

sistemas de videoconferência mais simples, essa estratégia não escala.

2.1.1 Selective Forwarding Unit

Figura 2.1: Funcionamento básico de uma SFU

Fonte: PRAV (Projetos em Áudio e Vídeo - UFRGS)

Unidades de distribuição seletivas de mídia, ou SFUs, tem como característica

principal a distribuição de mídia de uma fonte para N pares consumidores sem que haja

a recodificação da mesma, tal qual apresentado na Figura 2.1. O repasse da mídia pode
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acontecer sem alteração dos pacotes da fonte, ou, eventualmente, com a reconstrução dos

cabeçalhos do protocolo de transporte de mídia. Pode haver a adição de replicadores de

mídia, que também atuam sem alteração da mídia codificada, para aumento de escalabili-

dade geral do sistema.

Utilizando uma SFU em um ambiente de videoconferência, a distribuição de mídia

entre os pares acontece seletivamente, geralmente de maneira programável, de modo com

que o desenvolvedor do sistema pode controlar a topologia da videoconferência. Isso,

unido à ausência de recodificação, transforma uma SFU numa opção de baixo custo de

processamento e alta flexibilidade.

Dentre as limitações, pode-se citar a possível incompatibilidade entre endpoints,

tanto a nível de codecs quanto de transporte de mídia, que não pode ser evitada sem o uso

de recodificação ou conversão de protocolos. Além disso, há um uso de banda considerá-

vel tendo que em vista que o recebimento de mídia de N pares implica no recebimento de

N fluxos de mídias distintos, simultaneamente, caso se queira ver todos os participantes.

2.1.2 Multipoint Control Unit

Figura 2.2: Funcionamento básico de uma MCU

Fonte: PRAV (Projetos em Áudio e Vídeo - UFRGS)

Unidades de controle multiponto, ou MCUs, formam um modelo de distribuição

de mídia que centraliza a troca de mídia entre endpoints e que geralmente envolve reco-



18

dificação das mesmas (GROZEV et al., 2015). Isso acontece porque, do ponto de vista

dos endpoints envolvidos, a comunicação ocorre numa relação 1 para 1: o endpoint envia

e recebe um fluxo para cada tipo de mídia que for negociada (áudio e/ou vídeo). Num

ambiente de videoconferência, isso implica na mixagem de áudio dos endpoints envol-

vidos e na mixagem ou combinação espacial dos vídeos. A Figura 2.2 descreve esse

comportamento.

Ao contrário do modelo SFU, uma MCU proporciona um serviço de videoconfe-

rência com menor uso de banda tanto para os endpoints quanto para o sistema provedor,

dada a sua topologia 1 para 1. Além disso, tem alto potencial de interoperabilidade de

mídia visto que pode realizar a recodificação da mesma de acordo com a capacidade dos

pontos. Entretanto, as operações de recodificação e mixagem são computacionalmente

onerosas (GROZEV et al., 2015), o que exige uma maior capacidade computacional e

acarreta num possível aumento de custos a quem provê o serviço.

2.2 Padrões de transporte e controle de mídia

2.2.1 RTP e RTCP

O protocolo RTP é um protocolo de nível de aplicação que é definido para trans-

porte fim-a-fim de dados em tempo real (SCHULZRINNE et al., 2003). Isso o torna um

padrão popularmente adotado em sistemas de videoconferência sobre IP tendo em vista

os requisitos de baixa latência de tais ambientes.

O RTP, por si só, não provê garantias de qualidade de serviço, entrega ou sincronia

de dados, mas contém informações em sua estrutura que permitem com que serviços de

mais baixo nível possam trabalhar sobre o ordenamento de pacotes recebidos e lidar com

perdas.

O protocolo é definido para atuar tanto sobre pacotes UDP quanto TCP. Entretanto,

o primeiro protocolo é geralmente preferido em ambientes de videoconferência pela natu-

reza das aplicações: como a comunicação se dá em tempo real, retransmissões e controle

de congestionamento podem ser mais danosos do que deixar ao decodificador a tarefa de

lidar com perdas. Pacotes de vídeo que são retransmitidos com um segundo de atraso, por

exemplo, sobre TCP, podem já não ser mais úteis e acabam por congestionar ainda mais

a rede. Perdas eventuais são esperadas nas definições dos mais variados codecs de mídia

e os mesmos são capazes de manter a exibição da mídia estável e síncrona ao custo de
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pequenos artefatos introduzidos ao visualizador.

A definição do RTP prevê um outro protocolo adjacente, o RTCP (Real-Time

Transport Control Protocool), que atua out-of-band em relação ao RTP para transportar

dados acerca da qualidade de serviço e metadados sobre os participantes de uma sessão

RTP em andamento.

Alguns dos casos de uso comuns do RTP de interesse deste trabalho são, segundo

SCHULZRINNE et al.:

• Conferências de áudio multicast: usando o modelo de transmissão IP multicast

(onde a informação é enviada uma vez por uma fonte e a mesma é replicada a nível

de rede para os destinatários), conferências de áudio simples podem ser estabeleci-

das entre diversos pontos. O cabeçalho RTP atua na descrição dos codecs utilizados

e provê informação do ordenamento dos pacotes, permitindo com que os participan-

tes tolerem perdas. O protocolo RTCP, por sua vez, pode ser utilizado pelos pontos

para análise de qualidade de serviço (e modificar codecs de áudio adaptativos), bem

como notificar a entrada e saída de participantes da conferência;

• Conferências de áudio e vídeo flexíveis: sessões RTP transportam uma mídia por

vez. Isso permite com que conferências de áudio e vídeo flexíveis sejam estabe-

lecidas onde um usuário pode escolher qual mídia receber. Para um usuário que

envia áudio e vídeo, suas sessões RTP não tem uma vinculação explicita entre si e o

protocolo RTCP pode ser usado para vincular as mesmas de uma maneira agnóstica;

Figura 2.3: Estrutura do cabeçalho RTP

Fonte: (SCHULZRINNE et al., 2003)

O pacote RTP é constituído de um cabeçalho e um payload de dados que carrega,

por exemplo, um frame codificado de vídeo. O cabeçalho, descrito na Figura 2.3, descreve

o conteúdo do payload para os recebedores. Alguns campos importantes dele são:

• Tipo do payload (PT): identificador de 7 bits que define o formato do payload car-

regado pelo pacote RTP. Para ambientes de videoconferência, geralmente identifica
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o codec correspondente do payload. Há uma lista estática que define o mapeamento

entre tipos de payload e codecs de mídia definida por CASNER; SCHULZRINNE.

Opcionalmente, o PT pode ser utilizado para determinar que o codec deve ser iden-

tificado dinamicamente por serviços terceiros, sem informações do RTP;

• Número de sequência (sequence number): campo de 16 bits que indica o nú-

mero de sequência do pacote corrente no fluxo RTP. O número inicial do campo

(no primeiro pacote) é randômico, e a cada novo pacote RTP é incrementado em 1.

Comumemente utilizado para detectar perdas e desordenamento de pacotes;

• Marca de tempo (timestamp): campo de 32 bits que define o tempo em que o

payload RTP foi gerado na fonte. O valor geralmente vem de um relógio que deve

ser incrementado de maneira monótona e serve para que o recebedor possa saber

em que ritmo decodificar as informações recebidas. Essa informação é importante

no momento em que, embora a fonte possa enviar os pacotes numa ordem monotô-

nica ideal para sua decodificação, as condições de rede dificilmente permitem que

seu recebimento aconteça da mesma forma. Assim, o recebedor necessita de in-

formações de temporização para que os dados possam ser interpretados na ordem

originalmente pretendida (e.g.: decodificar um arquivo de som de maneira cons-

tante);

• SSRC (Synchronization source identifier): campo de 32 bits que

identifica unicamente uma fonte de sincronização. No caso de videoconferências,

serve para identificar unicamente a mídia de um fluxo RTP;

• CSRC (Contributing source identifiers): contém de 0 a 15 identifi-

cadores de 15 bits. Diversos fluxos de mídia podem ser mixados numa mídia única,

como em ambientes de MCU, e os CSRCs identificam quais são as mídias fontes

(ou contribuidoras) que compõem esse novo fluxo único mixado.

2.3 Padrões de sinalização e negociação de mídia

2.3.1 SIP

SIP é um protocolo de sinalização de nível de aplicação utilizado para estabelecer,

modificar e terminar sessões entre um ou mais pares e é geralmente utilizado em ambi-

entes de videoconferência sobre IP por endpoints participantes que o suportem (SCHOO-
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LER et al., 2002).

Ainda segundo SCHOOLER et al., o protocolo foi desenvolvido para suportar

algumas características fundamentais no estabelecimento de sessões multimídia na rede:

• Localização do usuário: permite determinar quais são os sistemas-fim que partici-

pam ou poderão participar de uma conferência;

• Disponibilidade do usuário: permite com que pontos multimídia possam indicar

seu estado de disponibilidade para participar de uma videoconferência;

• Capacidades do usuário: torna possível com que pares que estabeleçam sessões SIP

consigam determinar quais protocolos de transporte de mídia e codecs suportam.

Isso é importante para determinar a compatibilidade entre diferentes usuários de

uma mesma videoconferência;

• Estabelecimento e configuração de sessões: permite com que pontos de videoconfe-

rência possam se identificar dentro de uma sessão com parâmetros como endereço

e nome;

• Gerenciamento de sessões: permite modificar sessões já estabelecidas nos mais

diversos parâmetros, como a mídia negociada, destinatário ou mesmo a terminação

de sessões.

O padrão é baseado em texto, usando caracteres ASCII, e pode atuar tanto sobre

o protocolo UDP quanto TCP. A especificação define papéis específicos dos possíveis

participantes no estabelecimento e gerenciamento de sessões SIP:

• User Agent: caracterizam endpoints que podem estabelecer ou atuar sobre sessões

SIP na Internet (e.g.: participantes de uma videoconferência com suporte a SIP).

Como outros pontos na Internet podem atuar sobre sessões SIP e não são parti-

cipantes diretos de uma conferência, os elementos Proxy Server, Registrar Server

e Redirect Server também são considerados User Agents. Existem duas vertentes

desse papel: o User Agent Client, que atua no recebimento de pedidos de estabe-

lecimento de sessão SIP, e o User Agent Server, que inicia o estabelecimento de

sessões. Segundo a especificação, pontos de videoconferência geralmente imple-

mentam ambos os papéis e atuam conforme a natureza da sessão sendo estabele-

cida;

• Proxy Server: recebe requisições SIP de um endpoint e as reencaminha para ou-

tro endpoint SIP em nome do User Agent que a realizou. Pode também realizar a

autenticação de tais requisições e ser altamente configurável em relação aos proce-
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dimentos de roteamento que irá realizar;

• Registrar Server: o protocolo SIP suporta mensagens de registro que permite com

que dados sobre User Agents sejam armazenados de maneira persistente por aplica-

ções terceiras e utilizados por outros elementos, como o Proxy Server e o Redirect

Server, para a construção de aplicações complexas de estabelecimento de sessão;

• Redirect Server: permitem com que transações de uma sessão SIP sejam redire-

cionadas de um endpoint destino a outro. Isso acontece quando um User Agent,

ao realizar uma requisição SIP, recebe uma resposta de um servidor de redireci-

onamento que dá informações sobre o novo destino para o qual aquele endpoint

deve enviar as requisições seguintes. A partir desse ponto, o Redirect Server não

está mais envolvido na sessão SIP. Isso pode permitir que, por exemplo, carga seja

balanceada entre diferentes Proxy Servers ou mesmo que a demanda seja retirada

de um Proxy Server sobre alta carga ao redirecionar a chamada diretamente para o

ponto destino.

Como citado, o protocolo dá suporte a negociação de mídia, mas não especifica

protocolos obrigatórios para sua execução. Um dos protocolos mais comumentes utiliza-

dos para isso é o SDP (Session Description Protocol), que será descrito com maior afinco

na Seção 2.3.2.

A Figura 2.4 mostra o exemplo do estabelecimento de uma sessão SIP entre dois

endpoints nomeados Alice, um User Agent Server, e Bob, um User Agent Client.

O início de uma sessão SIP sempre é realizada através da primitiva INVITE, que

transporta as informações de sessão em seu cabeçalho (como endereço IP do endpoint e

nome legível) ao User Agent Client destinatário. Além disso, pode transportar, no corpo

da mensagem, informações para negociação de mídia, como um descritor de mídia SDP.

Na Figura 2.4, é a requisição F1 realizada por Alice.

A resposta RINGING (F2 de Bob) serve como confirmação de recebimento de

um INVITE e da disponibilidade para o estabelecimento de uma nova sessão. Também

devolve ao User Agent Server as informações de sessão SIP do destinatário enquanto

avalia o pedido de negociação de mídia recebido no corpo da requisição INVITE. Caso o

destinatário não esteja disponível, pode enviar uma resposta BUSY, ao invés de RINGING,

que indica ao remetente que a sessão deve ser finalizada.
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Figura 2.4: Exemplo do ciclo de vida de uma sessão SIP entre dois pontos

Fonte: Donovan et al. (2004)

Se, por exemplo, o User Agent Client não puder satisfazer a negociação de mídia,

pode optar por cancelar o estabelecimento de uma sessão após o RINGING através de

um DECLINE ou CANCEL enviados ao destinatário. Na Figura 2.4, Bob avaliou ser

compatível com a sessão de mídia proposta por Alice e respondeu com a primivita OK,

que corresponde a transação INVITE. O OK de Bob carrega, em seu corpo, a resposta da

negociação de mídia proposta por Alice (e.g.: seu SDP de resposta).

Após a finalização de uma transação INVITE, um User Agent originador faz uso

da primitiva ACK para confirmá-la. No caso da Figura 2.4, Alice processa o OK de Bob

com sua resposta de negociação de mídia, a avalia e responde com um ACK determinando

conformidade com o estabelecimento do fluxo iniciado no INVITE. A partir daí, ambos

os pontos começam a trocar mídia (no exemplo, sobre RTP).

Todo o fluxo descrito na Figura 2.4 é chamado de um diálogo SIP, enquanto que

fluxos de requisições e respostas (como o INVITE-RINGING-OK) são chamados transa-

ções. As transações dentro de um diálogo SIP são identificadas e ordenadas através de um
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campo no cabeçalho das mensagems chamado CSeq, que mostra a primitiva da transação

e o número de sequência da mensagem dentro da transação.

Um diálogo SIP pode ser finalizado por qualquer um dos pares através de uma

transação iniciada com a primitiva BYE. Há uma miríade de outros modelos de transação

definidos pelo protocolo que podem ser encontradas em sua especificação (SCHOOLER

et al., 2002).

2.3.2 SDP

O SDP é um protocolo definido unicamente para representar informações de acerca

de fluxos de mídia numa sessão de troca de mídia. Não leva em consideração transportes

de rede ou protocolos de sinalização do plano de controle, pois busca ser de propósito ge-

ral para uso dos mais distintos protocolos (PERKINS; HANDLEY; JACOBSON, 2006).

v=0

o=jdoe 2890844526 2890842807 IN IP4 10.47.16.5

s=SDP Seminar

i=A Seminar on the session description protocol

u=http://www.example.com/seminars/sdp.pdf

e=j.doe@example.com (Jane Doe)

c=IN IP4 224.2.17.12/127

t=2873397496 2873404696

a=recvonly

m=audio 49170 RTP/AVP 0

m=video 51372 RTP/AVP 99

a=rtpmap:99 h263-1998/90000

Acima vê-se um exemplo simples de SDP retirado de (PERKINS; HANDLEY;

JACOBSON, 2006). Entre as informações de descrição de mídia que esse descritor de

exemplo carrega, estão:

• Tipo de mídia: um fluxo de vídeo e outro de áudio;

• O protocolo de transporte: RTP/AVP;

• O codec de mídia: H.263-1998;

• A direção da mídia: somente recebimento (recvonly);



25

• O endereço IP (224.2.17.12) e portas (49170 para áudio, 51372 para vídeo) do ponto

remoto para as mídias descritas.

O seu caso de uso principal é a negociação de mídia num modelo de oferta e

resposta entre dois endpoints, que analisam um SDP de oferta, geram uma resposta com

base no que suportam da descrição recebida, e o devolvem ao remetente. O protocolo SIP

o utiliza justamente nesse sentido.

2.4 Codecs multimídia

Os codecs multimídia são os responsáveis por transformar os sinais capturados do

mundo real (imagens e sons) em informações comprimidas que possam ser transportadas

sobre a rede e reconstruidas para visualização de uma maneira eficiente e factível.

Numa videoconferência, tanto para áudio quanto vídeo, as pontas que vão se co-

municar necessitam de pelo menos um codec em comum, seja numa topologia ponto a

ponto, SFU ou MCU. Dada a variedade de codecs existentes, as subseções que seguem

descrevem, de maneira geral, os mais comumente utilizados em ambientes de videocon-

ferência.

2.4.1 H.264

O padrão de vídeo H.264 faz parte de uma série de padrões com prefixo H.26x

que especificam modelos de codificação e compressão de vídeo. Houveram alguns pre-

decessores do codec citado, que foram especificados, implementados e eventualmente

sucedidos para se adaptar a mudança das infraestruturas de transporte e das aplicações

que os utilizam. Entre os predecessores, estão:

• H.261: o primeiro padrão de codificação de vídeo especificado pelo grupo VCEG

(Video Coding Experts Group), membro da ITU-T (ITU Telecommunication Stan-

dardization Sector), que por sua vez é um dos setores da ITU International Tele-

communication Union, instituição responsável pela padronização de tecnologias de

telecomunicação;

• H.262: também conhecido como MPEG-2, é uma especificação conjunta entre a

ITU-T e o grupo MPEG (Motion Picture Experts Group), constituinte das orga-
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nizações ISO (International Organization for Standardization) e IEC (Internatio-

nal Electrotechnical Commission) realizada nos anos 90. Teve maior utilização na

transmissão de sinal de qualidades SD (Standard Definition) e HD (High Definition)

para televisões (WIEGAND et al., 2003);

• H.263: especificado pela ITU-T, possui uma série de iterações distintas (H.263+,

H.263++) e vários de seus conceitos básicos foram incorporados na especificação

do protocolo H.264.

O padrão H.264/AVC surge como o sucessor dos supracitados e foi definido em

conjunto pela ITU-T e MPEG. Buscou-se definir um codec que fosse flexível o suficiente

em suas capacidades de compressão para atuar em infraestruturas e aplicações heterogê-

neas, tendo como aplicações alvo, segundo WIEGAND et al.:

• Transmissão de banda larga (e.g: via satélite ou modem a cabo);

• Armazenamento em mídias magnéticas ou óticas (e.g: discos rígidos, DVDs);

• Serviços de videoconferência sobre infraestruturas de internet;

• Vídeo sob demanda e streaming;

• Serviços de mensagem multimídia, ou MMS (Multimedia Messaging Services), ex-

tensão do SMS (Short Message Service) que permite a troca de mensagens multi-

mídia.

Os dados codificados no formato H.264 são armazenados em unidades NAL (Network

Abstraction Layer), o que facilita o mapeamento dos dados de vídeo codificados a diferen-

tes protocolos de transporte de mídia, como o RTP (WIEGAND et al., 2003), ao estabele-

cer uma série de metadados e informações de decodificação independentes de transporte.

As unidades NAL são constituídas de um byte de cabeçalho, utilizado para descrever o

tipo de dado transportado, e um payload condizente com o que é descrito pelo cabeçalho.

O conteúdo que as unidades NAL transportam, são, em sua maioria, partes de uma

imagem capturada num instante de tempo (ou um frame). Tais frames são codificados

através do particionamento da imagem em blocos de tamanho fixo que são enviados para

um decodificador, responsável por reunir os os blocos e reconstituir a imagem transmitida.

Tal particionamento se mostra útil na medida que permite a especificação de algoritmos de

compressão que permitam eliminar partes redundantes de imagens, bem como possibilita

com que o codec opere sobre redes com tamanhos de pacotes restritos (e.g.: Ethernet, em

comparação a transmissões televisivas de banda larga).

Os principais tipos de frames de vídeo carregados por unidades NAL são, tais
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quais descritos por WIEGAND et al.:

• Slices I: também conhecidos como key frames ou intra frames, não dependem de

frames adjacentes (previamente enviados) para serem decodificados e carregam

uma imagem inteira. Isso faz com que os frames I tornem-se importantes para a

recuperação da decodificação do vídeo em caso de perda de pacotes, ou mesmo

para iniciar a decodificação de um novo vídeo. Entretanto, dada sua natureza, tem

a menor capacidade de compressão e portanto o maior tamanho entre os slices de-

finidos;

• Slices P: de maior capacidade de compressão, os frames P usam a informação de

frames prévios para eliminar redundâncias da imagem codificada. Ao passo em que

diminui a banda utilizada pela maior compressão, também acarreta numa maior

sensibilidade à perda de pacotes pelo sua característica referencial;

• Slices B: fazem uso da informação tanto de frames anteriores quanto posteriores,

aumentando ainda mais a capacidade de compressão.

Há uma miríade de tipos de unidades NAL e algoritmos codificação, compres-

são, predição e decodificação cobertos na especificação ITU (2007) que fogem do escopo

deste trabalho, mas que permitiram com que o formato H.264/AVC se tornasse uma ado-

ção popular por endpoints diversos, desde aparelhos legados SIP (e.g.: Polycom) quanto

sistemas de conferência WebRTC (sendo um dos codecs obrigatórios da pilha). Isso faz

com que o codec seja uma escolha que proporciona uma balança interessante entre inte-

roperabilidade e eficiência dentre os padrões da família H.26x.

2.4.2 VP8

O padrão VP8 faz parte da família de padrões de vídeo VPx, desenvolvida inicial-

mente pela empresa On2 Technologies 1. Após a aquisição da empresa pela Google, em

2010, deu-se início ao projeto WebM 2, responsável pela especificação e implementação

do codec, que busca prover formatos de mídia open source e de uso gratuito para sistemas

de conferência com foco na web (BANKOSKI; WILKINS; XU, 2011).

A família de padrões inclui os codecs que vão do VP3 ao VP10. A adoção signifi-

cativa desses codecs se deu com a abertura da especificação e implementação a partir do

1https://www.on2.com/
2https://www.webmproject.org/about/
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VP8; esse torna-se, portanto, o de maior adoção até o momento em sistemas de videocon-

ferência web (e.g.: browsers). Os codecs VP9 e VP10, que são extensões do VP8, provém

melhoras no potencial de compressão e transmissão, mas por serem estado-da-arte ainda

não têm a adoção ampla tal qual o codec VP8.

Além disso, junto do H.264, é o outro codec obrigatório da pilha WebRTC. Isso o

torna imprescindível na implantação de sistemas de videoconferência que envolvam nave-

gadores com o bônus de ter uma especificação e implementação aberta e sem obrigações

de patente.

Segundo BANKOSKI; WILKINS; XU, alguns dos requisitos e objetivos do codec

são:

• Funcionar em ambientes com pouca banda disponível: partindo da premissa de

que a infraestrutura comercial de rede ainda não proporciona uma largura de banda

constante e expansiva o suficiente, o codec busca operar numa faixa de qualidade

que vá do minimamente aceitável a uma experiência de transmissão sem perdas;

• Implantação em hardwares heterogêneos: um codec "para a web"deve estar prepa-

rado para operar sobre as condições de hardware mais distintas, visto que há uma

grande heterogenia na composição de dispositivos que se conectam à Web (e.g.:

dispositivos móveis, sistemas embarcados, desktops);

• Formato de vídeo próprio para a Web: o codec usa como premissa as características

comuns dos vídeos de maior uso na Web para fazer otimizações especializadas, ao

contrário de um codec com maior grau de abstração (e.g.: H.264).

Da mesma maneira que o H.264, o codec VP8 particiona frames em blocos de

tamanho de fixo. Internamente, um frame é interpretado como um vetor de blocos com

mais de um nível de particionamento (WILKINS et al., 2011). Esses blocos são codi-

ficados e enviados em pacotes que contêm um cabeçalho com metadados pertinentes ao

frame, como seu tipo (e.g.: key frame, inter frame), e um payload.

Ainda segundo WILKINS et al., o codec VP8 define dois tipos de frames distintos

e dois frames especiais:

• Intraframes: equivalentes aos frames I do codec H.264, funcionam de maneira si-

milar ao não depender de frames adjacentes para a sua decodificação;

• Interframes: correspondem aos frames P do H.264, pois fazem uso dos frames ante-

riores para a codificação do próximo, aumentando o grau de compressão enquanto

aumenta a sensibilidade da decodificação à perda de pacotes;
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• Golden reference frame: Um dos frames especiais que atua na compensação da

falta de um equivalente aos B-frames do H.264. O golden reference frame é um

frame de referência secundário que ajuda na decodificação e predição de blocos

de uma imagem. Mitiga a fragilidade à perdas dos interframes ao descrever partes

importantes de um vídeo que possam permitir a recuperação da decodificação sem o

envio de um key frame. Um exemplo é a codificação, num golden frame, da imagem

de fundo de um vídeo em movimento que pode ser usada para a recuperação da

imagem original quando o movimento cessar;

• Alternative reference frame: estes têm como característica principal não serem exi-

bidos pelo decodificador; podem, portanto, ser usados para a codificação de infor-

mações especiais para algoritmos de predição de imagens nos decodificadores.

Com as otimizações específicas para ambientes Web, o codec VP8 consegue atin-

gir bons resultados em relação ao H.264, principalmente no que tange ao processamento

utilizado para a decodificação do vídeo, enquanto consegue manter uma boa relação de

efiência x qualidade na codificação.

Tais resultados são evidenciados no trabalho de BANKOSKI; WILKINS; XU e

podem ser vistos na figura Figura 2.5, onde o parâmetro de avaliação é a quantidade de

frames decodificados por segundo de três vídeos padrões distintos. Nas colunas, maior

é melhor. Os vídeos foram codificados tanto em H.264 quanto VP8 e decodificados em

duas máquinas de poder distinto. Em ambas, a decodificação VP8 foi significativamente

mais rápida.



30

Figura 2.5: Resultados de velocidade de decodificação de vídeos utilizando VP8 e H.264

Fonte: Bankoski, Wilkins and Xu (2011)

2.4.3 OPUS

O padrão OPUS (VALIN; VOS; TERRIBERRY, 2012) é um codec de áudio pa-

dronizado pela IETF (Internet Engineering Task Force) que incorporou tecnologias de

dois outros codecs de áudio: SILK (desenvolvido pela Skype3) e CELT (desenvolvido

pela Xiph.Org4). É um padrão aberto e com implementação open source, com patentes

3https://www.skype.com/en/
4https://xiph.org/
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que não acarretam na aplicação de royalties sobre seu uso.

Segundo (VALIN et al., 2016), o OPUS foi desenvolvido com o intuito de ser

altamente versátil e direcionado a aplicações interativas da internet. Tem as seguintes

características:

• Faixa variável de bitrate: para se adaptar a diferentes condições de rede e qualidades

de fonte de áudio, suporta uma faixa de 6 kb/s a 510 kb/s;

• Largura de banda variável de 8 kHz a 48 kHz;

• Suporte a áudio monofônico (somente um canal de áudio) e estereofônico (múlti-

plos canais);

• Frames de áudio com duração entre 2,5 ms a 60 ms.

Todas as características acima são dinâmicas durante a vida de um fluxo de áudio,

garantindo a maleabilidade pretendida com o codec. As informações de controle desses

parâmetros são enviadas em conjunto com o pacote de áudio e são pertinentes a todos os

frames transmitidos pelo mesmo (que podem ser múltiplos). Além disso, oferece algumas

funcionalidades importantes para seu uso em larga escala, como: integração com o proto-

colo de transporte RTP, suporte aos modos CBR (taxa de bits constante) e VBR (taxa de

bits variável) e adaptabilidade à perda de pacotes.

Sobre a resiliência a perda de pacotes, Valin, Vos and Terriberry (2012) define

que o codec faz uso de algoritmos que propagam erros de decodificação para pacotes

seguintes até que o decodificador possa reconstruir o sinal de áudio segundo correlações

identificadas em interframes subsequentes.

No entanto, a principal diferença está na implementação da estratégia chamada

FEC (Forward Error Correction). A técnica funciona com a recodificação, com menor

taxa de bits, de pacotes considerados importantes para a decodificação de fluxos de áudio

e seu envio em pacotes subsequentes. Dessa maneira, em caso de perdas, o decodificador

pode se recuperar com as informações do FEC de pacotes seguintes ao custo de uma

momentânea redução de qualidade.

O formato dos pacotes OPUS é descrito com afinco na especificação da IETF.

Entretanto, é válido mencionar o campo de controle do pacote OPUS, chamado de TOC

(table-of-contents). Com um byte, é o cabeçalho e a unidade mínima do pacote, sendo

responsável por enviar ao decodificador as informações de controle do codec geradas pelo

codificador. Define os parâmetros dinâmicos previamente citados, bem como o número

de frames de áudio contidos no pacote.
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A versatilidade do codec pode ser observada na Figura 2.6, que demonstra a rela-

ção entre qualidade (eixo vertical, demonstrada pela largura de banda) e taxa de bits (eixo

horizontal, em kb/s) num gráfico comparativo com outros codecs do mercado. Como

pode ser observado, o OPUS alcança uma variabilidade muito maior do que qualquer

outro codec elicitado.

Figura 2.6: Comparação entre OPUS e outros codecs de áudio

Fonte: http://opus-codec.org/comparison/
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3 TECNOLOGIAS DE CÓDIGO ABERTO PARA REALIZAÇÃO DE SISTEMAS

DE VIDEOCONFERÊNCIA

O presente capítulo apresenta um breve estudo de algumas das tecnologias e solu-

ções de código aberto disponíveis para a implementação de sistemas de videoconferência.

Isso serve para demonstrar os trabalhos relacionados ao que é proposto aqui, bem como

levantar possíveis tecnologias de código aberto que possam ser usadas na implementação

da arquitetura proposta neste trabalho.

3.1 Plataforma de videoconferência Mconf

O Mconf é um conjunto de sistemas de webconferência de código aberto desen-

volvido, inicialmente, por um projeto de pesquisa do Laboratório do PRAV - UFRGS.

O principal componente do Mconf é chamado de Mconf-Live, um fork do software de

webconferência de código aberto BigBlueButton, o qual é mantido pela comunidade de

usuários, empresas parceiras e pela Fundação BigBlueButton1.

Atualmente na versão 1.1, o chamado Mconf-Live é o núcleo do sistema de web-

conferência do Mconf, fornecendo funcionalidades de interação entre usuários como com-

partilhamento de câmera, microfone, tela, notas compartilhadas, chat e quadro branco.

Constitui de um módulo cliente e de uma infraestrutura servidora. Na versão 1.1, o cli-

ente é construído sobre a plataforma Adobe Flash2, que fornece uma gama de utilitários

para comunicação multimídia entre diferentes plataformas na Web.

Sendo de código aberto, é uma boa plataforma para a implantação de um sistema

de videoconferência customizável e auditável.

3.2 WebRTC

O WebRTC é um projeto de código aberto que provisiona capacidades de comuni-

cação em tempo real sobre IP a browsers e dispositivos móveis através de um conjunto de

APIs (Application Programming Interface) de uso simples que implementam a chamada

pilha WebRTC (W3C, 2018).

1https://bigbluebutton.org
2https://www.adobe.com/platform/
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A especificação da pilha WebRTC e de suas APIs é realizada pela W3C (World

Wide Web Consortium) e tem como objetivo prover as seguintes capacidades nativas a

navegadores ou aplicações que façam uso de suas bibliotecas:

• Troca de áudio e vídeo em tempo real sobre RTP. Define uma lista de codecs obriga-

tórios para todas as implementações da especificação WebRTC: H.264 e VP8 para

vídeo, OPUS e G.722 para áudio;

• Transporte de dados genéricos entre pares: além de áudio e vídeo, define APIs e

protocolos para o estabelecimento de canais de dados entre pontos WebRTC. Isso

permitiria, por exemplo, com que fosse implementado um serviço de chat ponto-a-

ponto utilizando somente tecnologias nativas dos browsers.

Durante o desenvolvimento deste trabalho, os navegadores Web mais populares in-

cluiam a pilha WebRTC em suas implementações, como Google Chrome, Opera, Safari,

Microsoft Edge e Mozilla Firefox. Isso demonstra grande potencial de mercado ao passo

de que diminui o custo e fricção no desenvolvimento de aplicações de webconferência

ao eliminar a necessidade de plug-ins de terceiros. Também pode aumentar a interopera-

bilidade de comunicação em tempo real entre navegadores ao definir uma pilha única e

independente de aplicações.

O WebRTC não define um plano de controle de conferência ou de protocolos de

estabelecimento de sessão obrigatórios. Isso, portanto, fica a cargo dos desenvolvedores

e permite com que a pilha possa ser reaproveitada com outros protocolos de sinalização

existentes, como o SIP. Também dá flexibilidade para que os desenvolvedores imple-

mentem sinalizações simplificadas para casos específicos utilizando arquiteturas cliente-

servidor entre os pares.

Ainda sobre sinalização, é definido somente um protocolo que descreve o com-

portamento das implementações WebRTC em relação ao plano de mídia. O protocolo,

chamado JSEP (JavaScript Session Establishment Protocol serve como guia para a im-

plementação de novas sinalizações de plano de conferência sobre WebRTC ou para o

mapeamento da negociação de mídia aos protocolos de sinalização já existentes (e.g.:

SIP).

A pilha WebRTC também faz uso de estratégias para o estabelecimento de conecti-

vidade entre pares remotos. Com o advento do NAT (Network Address Translation), cada

vez menos endpoints de videoconferência se localizam na borda da rede, o que demanda

estratégias para a descoberta dos seus endereços reais na rede de maneira automática.
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Para isso, inclui em sua especificação e implementação dos protocolos ICE (Interactive

Connectivity Establishment), STUN (Session Traversal Utilities for NAT) e sua extensão

TURN (Traversal Using Relay NAT).

Os protocolos acima permitem o estabelecimento de conectividade entre sessões

multimídia que façam uso do protocolo SDP, mesmo que estejam atrás de NAT, utilizando

servidores externos que estejam na borda da rede e que permitem descobrir, em conjunto

com o protocolo ICE, mapeamentos válidos de portas e IP para os pontos de videoconfe-

rência envolvidos. Como esses protocolos só dependem do uso de um modelo de oferta

e resposta de SDPs, também podem ser utilizados por outros protocolos de sinalização

como o SIP.

3.3 Servidores de mídia

Servidores de mídia podem ser definidos como aplicações capazes de receber e

encaminhar mídia a endpoints, atuando como componente centralizador. Os codecs de

mídia suportados e o modelo de tratamento das mídias (mixagem ou roteamento) são

dependentes de implementação. Portanto, realiza-se um estudo de alguns dos principais

servidores de mídia de código aberto buscando analisar a facilidade de uso, a flexibilidade

de manipulação de mídia, o grau de interoperabilidade provido e o potencial de escalabi-

lidade.

3.3.1 Janus WebRTC Gateway

Segundo Amirante et al. (2014), a aplicação Janus pode ser descrita como um

gateway WebRTC de código aberto programável e de propósito geral. Implementado

na linguagem C e baseado em ferramentas de código aberto para sua implementação, o

gateway provê um núcleo de funcionalidades com os requisitos básicos para o estabele-

cimento de comunicação WebRTC entre pares, especificamente navegadores Web. Como

objetiva ser de propósito geral, estabelece uma arquitetura modular que suporta a adição

de plug-ins que podem usar as funcionalidades de mídia providas pelo núcleo do gateway.

A interoperabilidade com sistemas heterogêneos em relação ao modelo WebRTC

(e.g: endpoints SIP) pode ser atingida com tais plug-ins. O núcleo da aplicação fica res-

ponsável por efetuar a negociação com endpoints WebRTC e fornecer suporte ao trans-
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porte de mídia sobre RTP para um dado plug-in adicionado ao sistema. Os plug-ins tam-

bém podem oferecer uma API JSON-RPC (Remote Procedure Call over JSON) para que

endpoints que utilizem o gateway possam tirar proveito de suas funcionalidades, o que

acaba preservando a natureza genérica do cerne da apliacção (AMIRANTE et al., 2014).

A Figura 3.1 representa tal conceito de arquitetura modular.

Figura 3.1: Arquitetura do Janus WebRTC Gateway

Fonte: Amirante et al. (2014)

Quanto as interfaces de manipulação do núcleo do gateway, uma API genérica

foi definida pelos arquitetos e implementada sobre diversos modelos de transporte, entre

eles REST (Representational State Transfer) e WebSockets (AMIRANTE et al., 2014).

A lista completa de transportes implementados e das chamadas de API disponíveis pode

ser encontrada na documentação oficial34. Eventuais protocolos JSON-RPC para plug-ins

ficam a cargo dos implementadores.

Há uma lista de plug-ins suportados oficialmente pelo Janus até o momento em

que este trabalho foi escrito. A Tabela 3.1 os elenca.

Como o Janus WebRTC Gateway, em seu núcleo, somente retransmite mídia entre

os endpoints conectados, sem alteração, a lista de codecs de mídia suportados é dada em

relação ao que as pontas suportam e a implementação de plug-ins que façam a negociação

apropriada. Além disso, fornece suporte nativo somente ao protocolo de transporte de

mídia RTP.

3https://janus.conf.meetecho.com/docs/rest.html
4https://janus.conf.meetecho.com/docs/JS.html
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Tabela 3.1: Plug-ins oficiais do Janus WebRTC Gateway
Plug-in Funcionalidades

Janus AudioBridge Implementa uma conferência de áudio com mi-
xagem de streams OPUS

Janus EchoTest Implementa um teste de eco de áudio e vídeo
Janus NoSIP Permite a ligação de sessões de mídia sobre

RTP sem particularidade de protocolos de sina-
lização (e.g.: SIP)

Janus Record and Play Implementa a gravação reprodução de sessões
WebRTC

Janus SIP e SIPre Permitem com que endpoints WebRTC se li-
guem a dispositivos SIP

Janus Streaming Permite a transmissão, em tempo real e sob de-
manda, de mídia proveniente de arquivos ou
aplicações terceiras para endpoints WebRTC

Janus VideoCall Permite a comunicação entre dois pontos We-
bRTC onde a mídia e sinalização trafega pelo
Janus

Janus VideoRoom Implementa uma SFU para roteamento de áudio
e vídeo

Fonte: Meetecho

O fato de suportar retransmissão de mídia o torna uma opção interessante para vi-

deoconferências no modelo SFU. No entanto, apresenta entraves para videoconferências

MCU ou que usem abordagens mistas (e.g.: reencaminhamento de áudio e mixagem de

vídeo) pelo eventual custo de implementação de ferramental adicional. Pelo mesmo mo-

tivo também apresenta entraves quando se quer interoperar, via recodificação, endpoints

que não possuem o mesmo conjunto suportado de codecs de mídia. Há a menção da exis-

tência de um plug-in MCU em (AMIRANTE et al., 2015), porém o mesmo não pôde ser

encontrado dentre os oficialmente suportados e não se sabe se é de código aberto.

3.3.2 Kurento Media Server

Segundo López et al. (2016), o Kurento Media Server é um servidor de mídia We-

bRTC de código aberto que provê funcionalidades para gravação, roteamento, transcodi-

ficação e mixagem de mídias, bem como comunicação em grupo. De arquitetura modular,

é implementado nas linguagens C e C++ e construído sobre o framework multimídia de

código aberto e de baixo nível GStreamer5 para implementar suas funcionalidades relaci-

onadas ao tratamento de mídia.

5https://gstreamer.freedesktop.org/
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O conceito de arquitetura modular se traduz, na prática, na elaboração de um sis-

tema de módulos (que tem papel análogo aos plug-ins do Janus WebRTC Gateway). Com

isso, terceiros podem criar extensões, baseadas no frameworks Gstreamer ou OpenCV,

que adicionem funcionalidades de mídia ao sistema.

A integração de tais módulos é realizada com a ajuda dos frameworks supracita-

dos, que já provêm um sistema genérico para adição de funcionalidades. Embora restritiva

aos desenvolvedores, a imposição de frameworks vem com o benefício de tornar transpa-

rente a integração de módulos com o servidor original e permite com que os módulos se

componham, podendo usar as funcionalidades uns dos outros.

Figura 3.2: Arquitetura geral de módulos do Kurento Media Server

Fonte: Kurento.org

A Figura 3.2 representa o modelo arquitetural da integração de módulos ao ser-

vidor de mídia: um conjunto de módulos principais com as funcionalidades básicas do

servidor de mídia, integrados ao núcleo do sistema; um conjunto de módulos adicio-

nais, suportados oficialmente, que atuam com o pós-processamento de mídia; e eventu-

ais módulos adicionados por terceiros, que se comunicam pela estrutura do Gstreamer e

OpenCV.

A Figura 3.3 elicita os módulos suportados oficialmente. Aqui, o Kurento Media

Server usa o conceito de endpoint para identificar qualquer módulo que possa trocar mídia
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Figura 3.3: Módulos suportados oficialmente pelo Kurento Media Server

Fonte: Kurento.org6

com pares externos, filtro para módulos com capacidade de realizar pós-processamento

e aplicação de filtros em mídias e de hub para módulos que facilitem ou incrementem

funcionalidades de troca de mídia em grupo (LóPEZ et al., 2016).

Chama-se atenção para alguns módulos específicos da Figura 3.3:

• RtpEndpoint: capaz mandar e receber mídia sobre RTP através da negociação

via SDP. Pode somente rotear mídia, adicionando capacidade de SFU à aplicação,

ou realizar transcodificação;

• WebRtcEndpoint: recebe e envia mídia, sobre RTP, a pares WebRTC. É uma

composição do módulo RtpEndpoint com a adição de particularidades específicas

da pilha WebRTC (e.g.: suporte ao protocolo ICE);

• PlayerEndpoint: reproduz mídias de protocolos como RTSP e HTTP ou mesmo

de arquivos multimídia. É unidirecional por só conseguir injetar mídias no servidor;

• Composite: pode fazer a mixagem e composição de áudio e vídeo, adicionando

capacidade de MCU ao sistema. Geralmente utilizado em conjunto com RtpEndpoints

e WebRtcEndpoints.

Por efetuar não só roteamento de mídia, mas sim sua transcodificação caso ne-

cessário para garantir interoperabilidade, há uma limite de codecs multimídia suportados

pelo servidor. Segundo López et al. (2016), a lista de codecs multimídia suportados é tal
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qual a descrita na Tabela 3.2.

Tabela 3.2: Codecs de mídia suportados pelo Kurento Media Server
Tipo de mídia Codecs suportados

Áudio OPUS
SPEEX
PCMU
PCMA
AMR

Vídeo VP8
VP9

H.263
H.264

Fonte: López et. al (2016)

Todas as funcionalidades do Kurento Media Server são expostas a clientes e de-

senvolvedores por um protocolo JSON-RPC sobre WebSockets chamado de Kurento Pro-

tocol (KURENTO, 2018). É através desse protocolo que os módulos do sistema podem

ser remotamente utilizados e compostos uns com os outros. Oficialmente, são fornecidos

dois SDKs (Source Development Kit) que implementam o protocolo nas linguagens Java e

JavaScript, o que permite seu uso em navegadores e aplicações de servidor. O projeto Ku-

rento também fornece ferramentas que automatizam a geração de código dos SDKs para

APIs de novos módulos. Um desenvolvedor pode, entretanto, implementar o protocolo

em qualquer linguagem desejada.

3.3.3 FreeSWITCH

O FreeSWITCH é uma plataforma de comunicação de código aberto capaz de

prover comunicação multimídia sobre IP e redes de telefonia padrão (FREESWITCH,

2018). Sobre esse conceito de plataforma, desempenha uma miríade de papéis distintos.

Alguns dos que mais se relacionam com este trabalho são:

• Softswitch: switching numa rede de telefonia é o procedimento pelo qual equipa-

mentos chamados switches acham um caminho físico entre dois telefones que se

chamam na rede (TANENBAUM, 2002). Tais switches são, geralmente, compos-

tos de hardware dedicados. Softswitches, entretanto, são softwares que realizam tal

tarefa sobre computadores de uso geral. O FreeSWITCH pode cumprir esse papel

e é comumente utilizado neste caso para fazer uma ponte entre a rede IP e as redes

físicas de telefonia;
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• Softphone: permite o estabelecimento de chamadas telefônicas, seja pela rede de te-

lefonia ou sobre IP, sem a necessidade de hardware dedicado para isso, executando

tais funções somente como software. Usa protocolos de sinalização como o SIP ou

H.323 para isso;

• Servidor de mídia: é capaz de receber e enviar áudio e vídeo a endpoints;

• Plataforma de conferência: provê abstrações que permitem o estabelecimento de

uma videoconferência entre endpoints com mínimo esforço.

O FreeSWITCH, assim como Kurento e Janus, apresenta uma arquitetura modular

baseada no desenvolvimento de um núcleo de código com funcionalidades básicas e na

construção dos chamados módulos que estendem as funcionalidades do sistema e são

desenvolvidos sobre o núcleo, sem afetá-lo diretamente. Tanto o núcleo como os módulos

são implementados na linguagem C.

Alguns dos módulos de interesse que implementam sinalização para diferentes

endpoints e abstrações de videoconferências são:

• mod_sofia: utiliza a pilha SIP Sofia-SIP7 para implementar as funcionalidades de

endpoint SIP no FreeSWITCH. É através deste módulo que o FreeSWITCH se

integra com a maioria dos pares de voz sobre IP e rede de telefonia, atuando como

um User Agent SIP;

• mod_conference: módulo de conferência da aplicação. Junto com o mod_sofia, im-

plementa o controle de conferência e o plano de controle. Fornece abstrações que

permitem agrupar endpoints numa videoconferência, atuando como servidor de mí-

dia no modelo MCU para os usuários e disponibilizando uma série de comandos

de controle (e.g.: volume). Para áudio, é capaz de fazer somente mixagem. Para

o vídeo, pode atuar tanto com mixagem quanto por comutação de vídeo por ativi-

dade de voz. Participantes geralmente se integram à conferência via protocolos de

sinalização como SIP e H.323;

• mod_verto: implementa um protocolo de sinalização JSON-RPC sobre WebSoc-

kets que permite com que endpoints se juntem a conferências (mod_conference)

do sistema. Também provisiona uma implementação do JavaScript para uso em

navegadores Web. A intenção é fornecer um meio de integrar sistemas WebRTC

com as conferências do FreeSWITCH para seu uso como servidor de mídia e como

gateway de interoperabilidade com sistemas legados (e.g.: endpoints SIP, redes de

7http://sofia-sip.sourceforge.net
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telefonia).

Figura 3.4: Integração entre WebRTC, FreeSWITCH e sistemas legados

Fonte: (FreeSWITCH, 2018)

A Figura 3.4 representa o papel do mod_verto em servir como ponto de integra-

ção entre navegadores que usam WebRTC, o FreeSWITCH e por consequência sistemas

legados. O navegador (no caso, Firefox) negocia com o FreeSWITCH pelo protocolo do

módulo e troca mídia com o mesmo. Uma vez dentro do sistema, o ponto WebRTC pode

ser integrado de maneira transparente com um endpoint SIP ou a rede telefônica (PSTN,

na imagem, que se comunica com o servidor via SIP).

Módulos também são responsáveis por integrar codecs de mídia ao sistema. A Ta-

bela 3.3 elenca os codecs disponíveis para uso. O suporte a transcodificação e roteamento

de vídeo depende da implementação do módulo. Os codecs de áudio AMR, G729 (no

modo de roteamento) e G723 não suportam transcodificação, bem como todos os codecs

de vídeo da Tabela 3.3.
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Tabela 3.3: Codecs de mídia suportados pelo FreeSWITCH
Tipo de mídia Codecs suportados

Áudio OPUS

iSAC

PCMU

PCMA

CODEC2

SILK

iLBC

BroadVoice

Siren

CELT

DVI

GSM

G722

G726

LPC

L16

G729

AMR

Vídeo VP8

H.261

H.263

H.264

Theora
Fonte: (FreeSWITCH, 2018)
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4 PROPOSTA DE ARQUITETURA

De modo a viabilizar os objetivos propostos no início deste trabalho, será pro-

posta uma visão arquitetural genérica, independente de ferramental ou implementação,

que comporte o sistema proposto. Os objetivos fundamentais desta arquitetura são pro-

ver:

1. Uma camada de abstração no espectro de controle de conferência e do plano de

controle que permita a homogeinização da negociação entre clientes heterogêneos

(e.g: SIP, WebRTC);

2. Uma camada de abstração que permita suportar servidores de mídia distintos;

3. A possibilidade de escalabilidade horizontal do sistema.

É válido ressaltar que se interpreta a escalabilidade horizontal de um sistema como

sua eficiência em aumentar de capacidade conforme mais nodos de processamento forem

adicionados ao mesmo. A escalabilidade horizontal que esta arquitetura visa se dá em

relação ao sistema servidor da videoconferência (e.g.: servidores de mídia) em relação ao

seu uso de processamento, banda e memória.

O outro tipo de escalabilidade, vertical, pode ser definido como a eficiência com

a qual um sistema aumenta de capacidade conforme os recursos de um nodo são aumen-

tados. O aumento da escalabilidade vertical dos servidores ou dos sistemas-fim (e.g.:

endpoints) de uma videoconferência são foco de trabalhos sobre ferramental específico,

e, conseguinte, não cobertos por este trabalho.

4.1 Arquitetura geral do sistema

A Figura 4.1 demonstra a arquitetura proposta. É seccionada em três grupos dis-

tintos: gateways conversores, a aplicação servidora e os servidores de mídia.

Cada seção dessa arquitetura cumpre um papel:

• Gateways: servem como ponte conversora entre as requisições de um endpoint de

videoconferência e o sistema servidor proposto. Essa conversão é do protocolo de

sinalização do endpoint ao plano de controle da arquitetura proposta. O plano de

controle será representado através de uma API, a ser definida, que a aplicação ser-

vidora deve implementar. Na Figura 4.1, são citados quatro exemplos de gateways

passíveis de implementação. Não se estabelece, entretanto, um conjunto obrigatório
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Figura 4.1: Proposta de arquitetura

Fonte: O Autor

de gateways a serem implementados;

• Aplicação servidora: tem o papel de implementar o plano de controle e o controle

de conferência dos ambientes de videoconferência, bem como orquestrar os agentes

servidores do plano de mídia.

• Nuvem de servidores de mídia: podem ser múltiplas instâncias e diferentes apli-

cações servidoras de mídia que cumpram as funções do plano de mídia de uma

videoconferência, ou seja, receber e enviar mídia a participantes;

Os módulos descritos devem ser visualizados como aplicações desacopladas e dis-

tribuídas. A comunicação entre elas deverá seguir, no aspecto lógico, um protocolo de

chamada de métodos remotos sobre JSON (JSON-RPC). Os protocolos de aplicação e

transporte envolvidos nas chamadas de método remoto entre os componentes da arquite-

tura devem ficar a juízo do implementador.
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4.2 A aplicação servidora

A Figura 4.1 mostra a aplicação servidora divida em quatro componentes. Para

efeitos de implementação, os componentes podem ser implementados de maneira distri-

buída ou monoliticamente. Cada um deles cumpre um papel específico:

• API: módulo responsável por servir o controle de conferência e o plano de controle

através de métodos remotos a serem utilizadas pelo gateway. Interage com o com-

ponente de lógica de negócio para a execução das requisições. Os métodos a serem

implementados são definidos na Seção 4.3;

• Lógica de negócio: responsável por implementar a lógica de negócio referente as

requisições efetuadas pelo módulo da API. Deve manter o modelo organizacional

e relacional de videoconferências e participantes e requisitar negociações de mídia

à interface de servidores de mídia. Comunica-se com o módulo de balanceamento

para assinalar servidores de mídia aos endpoints participantes. Particularidades de

protocolos de sinalização intermediários (e.g. SIP, RTSP) não devem vazar para

dentro do componente, ficando esses contidos nas aplicações gateway e/ou servi-

dores de mídia. Informações sobre protocolos de negociação de mídia (e.g.: SDP),

entretanto, podem estar contidas na lógica de negócio;

• Interface de servidores de mídia: como a sinalização entre a aplicação servidora e

os servidores de mídia dependente do ferramental empregado, é prevista uma inter-

face adaptadora com métodos abstratos que uniformize o controle dos servidores de

mídia. Embora tenha sua existência prevista na arquitetura, sua abstração e modela-

gem deve ficar a cargo dos implementadores de acordo com um estudo das soluções

existentes no mercado;

• Balanceador de servidores de mídia: responsável por gerenciar a nuvem de servido-

res de mídia e distribuir as mídias de acordo com estratégias de balanceamento. Não

se define estratégias obrigatórias de balanceamento ou o modelo de escalabilidade

do módulo, ficando isso a cargo da implementação. Deve servir uma API, definida

na Seção 4.4 que torne tais particularidades transparentes à lógica de negócio e aos

servidores de mídia.
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4.3 API de sinalização entre gateways e aplicação servidora

A arquitetura proposta prevê uma API homogeneizada para suportar ambientes de

videoconferência com endpoints heterogêneos. Baseada num modelo de JSON-RPC, o

objetivo é que os métodos propostos contemplem tanto as funções do plano de controle

quanto de controle de conferência tal qual descritos por FIRESTONE; RAMALINGAM;

FRY.

Além das chamadas de métodos remotos sobre JSON, a API define um conjunto

de eventos com informações de interesse sobre o andamento de uma videoconferência ou

estado de mídias de endpoints. Os gateways podem se inscrever aos eventos definidos

caso necessitem das informações fornecidas.

A definição da API aconteceu com colaboração dos Laboratórios do PRAV -

UFRGS e da empresa Mconf Tecnologia1.

Os métodos e eventos propostos podem ser divididos em categorias: controle de

conferência e plano de controle. Os métodos que as constituem são descritos nas subse-

ções que seguem, detalhando nome, efeito, parâmetros e retorno (caso houver).

4.3.1 Controle de conferência

Os métodos de controle de conferência seguem o conceito definido por FIRES-

TONE; RAMALINGAM; FRY e devem fornecer a capacidade estabelecer e controlar a

disposição de endpoints dentro de uma videoconferência e obter informações sobre os

participantes.

Estabelece-se o conceito de sala como uma unidade de videoconferência, de usuá-

rio como um endpoint participante de uma sala e de mídia como a mídia negociada por

um usuário. Os métodos definidos são descritos a seguir.

• join: método para a inserção de um novo usuário de videoconferência. Relacio-

nado ao modelo de usuário, não há vinculação com negociação de mídia. Parâme-

tros:

1. roomId: identificador da sala de videoconferência a qual o usuário perten-

cerá;

2. name (opcional): nome customizado e legível que o cliente pode usar para

1https://mconf.com/pt/
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identificar um usuário;

3. Retorno: identificador alfanumérico único que corresponde ao usuário na vi-

deoconferência.

• leave: método para a saída de um usuário existente em uma dada conferência.

Parâmetros:

1. userId: identificador alfanumérico único do usuário.

• getUsers: método para a obtenção de informações de usuários existentes em

uma dada sala. Parâmetros:

1. roomId: identificador da sala de videoconferência;

2. Retorno: lista de usuários presentes na sala.

• getUserMedias: método para a obtenção de informações das mídias de um dado

usuário. Parâmetros:

1. userId: identificador alfanumérico único do usuário;

2. Retorno: lista de mídias do usuário.

Os eventos desta classe de método são tais quais os descritos na Tabela 4.1.

Tabela 4.1: Eventos de conferência
Evento Semântica

roomCreated Nova sala criada. Informações: roomId.
roomDestroyed Sala foi fechada. Informações: roomId.
userJoined Novo usuário entrou numa sala. Informações:

userInfo.
userLeft Usuário saiu da videoconferência. Informa-

ções: userId.
Fonte: O Autor

• connect: faz com que a mídia de uma fonte seja enviada para os N recipientes

especificados. Sobrescreve a fonte prévia dos recebedores. Parâmetros:

1. sourceId: identificador alfanumérico único da mídia fonte.

2. sinkIds: lista de recipientes da mídia especificada como fonte.

3. type (opcional): especifica o tipo de mídia a ser conectada em caso de ele-

mentos multimídia. Valores possíveis: AUDIO, VIDEO ou ALL para ambos.

• disconnect: faz com que uma fonte de mídia pare de ser enviada para os N

recipientes especificados. Parâmetros:
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1. sourceId: identificador alfanumérico único da mídia fonte a ser desconec-

tada.

2. sinkIds: lista de recipientes da mídia que serão desvinculados da mídia

fonte.

3. type (opcional): especifica o tipo de mídia a ser desconectada em caso de

elementos multimídia. Valores possíveis: AUDIO, VIDEO ou ALL para am-

bos. Valor padrão: ALL.

• mute: silencia o áudio da mídia especificada. Caso a sessão de mídia escolhida

não tiver áudio, a operação é nula. Parâmetros:

1. mediaId: identificador alfanumérico único da mídia fonte a ser silenciada.

• unmute: restaura o volume de áudio da mídia especificada para seu valor original.

Caso a sessão de mídia escolhida não tiver áudio, a operação é nula. Parâmetros:

1. mediaId: identificador alfanumérico único da mídia fonte a ser silenciada.

4.3.2 Plano de controle

Métodos que possibilitam com que mídias sejam negociadas dentro do sistema de

videoconferência de uma maneira uniforme e agnóstica às sinalizações de outros planos

de conferência que não o proposto neste trabalho.

A uniformização da negociação se dá pela definição de dois métodos principais

publish e subscribe, que tratam da inserção de mídias, e de métodos complemen-

tares de negociação e estabelecimento de conectividade.

Tais métodos devem suportar o modelo de oferta e resposta definido em (SCHULZ-

RINNE; ROSENBERG, 2002).

• publish: realiza a negociação de uma mídia com fluxo de recebimento ou rece-

bimento e envio. Parâmetros:

1. userId: identificador alfanumérico único do usuário a quem a mídia está

vinculada;

2. roomId: identificador da sala de videoconferência;

3. type: natureza da mídia a ser inserida. Valores de exemplo: RTP, WebRTC, RTMP

e RTSP;
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4. mediaId(opcional): caso inserido um identificador de mídia, a mesma será

usada como referência e essa chamada será interpretada como um pedido de

renegociação;

5. Retorno: identificador alfanumérico único da mídia e descritor de resposta (se

existente).

• unpublish: retira uma mídia previamente inserida via publish na videoconfe-

rência. Parâmetros:

1. mediaId: identificador alfanumérico único da mídia a ser removida da con-

ferência.

• subscribe: realiza a negociação de uma mídia com fluxo de recebimento e assi-

nala uma fonte existente para a mesma. Parâmetros:

1. userId: identificador alfanumérico único do usuário a quem a mídia está

vinculada;

2. roomId: identificador da sala de videoconferência;

3. type: natureza da mídia a ser inserida. Valores de exemplo: RTP, WebRTC, RTMP

e RTSP;

4. sourceId: identificador alfanumérico único da mídia na conferência que

servirá como fonte da mídia sendo criada. Pode também ser um valor textual

que define modelos de fonte automático (e.g.: "VOICE", que se inscreverá

automaticamente no usuário de voz ativo). Os valores textuais, entretanto,

ficam a cargo dos implementadores;

5. mediaId(opcional): caso inserido um identificador de mídia, a mesma será

usada como referência e essa chamada será interpretada como um pedido de

renegociação;

6. Retorno: identificador alfanumérico único da mídia e descritor de resposta (se

existente).

• unsubscribe: retira uma mídia previamente inserida via subscribe na vide-

oconferência. Parâmetros:

1. mediaId: identificador alfanumérico único da mídia a ser removida da con-

ferência.

• addIceCandidate: realiza a adição de um candidato ICE (vindo do cliente)

para uma mídia que suporta o estabelecimento de conectividade interativo. Parâ-
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metros:

1. mediaId: identificador alfanumérico único da mídia que receberá o candi-

dato ICE;

2. candidate: candidato ICE a ser adicionado.

Os eventos desta classe de método são tais quais os descritos na Tabela 4.2.

Tabela 4.2: Eventos de negociação de mídia
Evento Semântica

onIceCandidate O servidor gerou um novo candidato ICE para
a mídia especificada. Informações: mediaId,
candidate.

mediaState Atualização do estado de uma mídia, como se
está negociada ou se sua mídia flui.

mediaConnected Nova mídia foi inserida com sucesso na vide-
oconferência. Retorna informações descritivas
da nova mídia.

mediaDisconnected Uma mídia foi retirada da videoconferência. In-
formações: roomId, mediaId.

Fonte: O Autor

4.4 API do módulo balanceador de carga

Define-se uma API para uso do módulo balanceador responsável pela gerência da

nuvem de servidores de mídia.

• getHost: requisita as credenciais de uso de um servidor de mídia da nuvem para

a possível inserção de uma nova mídia. Tal mídia não tem inserção garantida, por-

tanto o balanceador deve implementar um sistema de reserva para a possível mídia

até que a mesma seja confirmada. O sistema de reserva a ser implementado atua

de maneira a evitar com que múltiplas mídias requisitadas em momentos muito

próximos entre si levem a uma distribuição de carga não ideal.

1. roomId: identificador alfanumérico da sala de videoconferência na qual a

mídia será inserida.

2. requisitonId: identificador alfanumérico único da requisição de servidor

de mídia. Deve ser utilizada em métodos subsequentes a esta requisição para

confirmar a inserção de uma nova mídia.

3. mediaType: tipo da mídia que o servidor de mídia manipulará (áudio ou
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vídeo);

4. Retorno: credenciais de acesso do servidor de mídia escolhido.

• incrementHostStream: confirma a adição de uma nova mídia a um servidor

de mídia escolhido com uma chamada getHost. Retira a mídia do sistema de

reserva e atualiza os dados de carga no módulo balanceador.

1. requisitonId: identificador alfanumérico para uma requisição de inser-

ção de mídia previamente realizada. Obtida com uma chamada getHost.

• decrementHostStream: confirma o fechamento de uma mídia num servidor

previamente escolhido com uma chamada getHost. Atualiza os dados de carga

no módulo balanceador.

1. requisitonId: identificador alfanumérico para uma requisição de inser-

ção de mídia previamente realizada. Obtida com uma chamada getHost.

• getStrategies: retorna uma lista de métodos de balanceamento suportados

pela aplicação. Permite com que desenvolvedores tenham noções da capacidade

do sistema e possam escolher, programaticamente, como escalar o sistema. As

estratégias suportadas são dependentes de implementação.

1. Retorno: lista de estratégias de balanceamento suportadas.

• setStrategy: define uma estratégia de balanceamento para uma dada sala de vi-

deoconferência no balanceador de carga. Só pode ser executada uma vez e antes de

qualquer mídia ter sido inserida na videoconferência. Uma estratégia padrão deve

ser implementada, visto que a chamada deste método para uma videoconferência é

opcional.

1. roomId: sala de videoconferência sobre a qual a estratégia de balanceamento

será aplicada.

2. strategy: identificador da estratégia de balanceamento a ser utilizado.
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5 IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO

A realização da arquitetura proposta se deu através da implementação da aplicação

servidora (a partir daqui chamada de controlador de mídias), responsável por implementar

e servir a API de sinalização entre clientes e servidor.

Além disso, usa-se como estudo de caso para a implementação o software de vi-

deoconferência open-source Mconf para a implementação de um conjunto de aplicações

responsáveis por consumir a API implementada e demonstrar seu funcionamento. Para

isso, foram implementados dois componentes que servem como gateways conversores do

protocolo de sinalização SIP e da pilha WebRTC.

As subseções que seguem embasam o estudo de caso e expandem os detalhes

técnicos de cada um dos componentes implementados.

5.1 Estudo de caso: Mconf

O período de fim de end-of-life (EOS, onde uma aplicação é descontinuada) da

plataforma Flash foi definido para o ano de 2020 pela Adobe, o que demonstra a neces-

sidade de uma transição para tecnologias de estado-da-arte para webconferências. Com

isso em vista, a Fundação BigBlueButton, junto com o Mconf, investiram na remodela-

ção do sistema de webconferência no qual são baseados para fornecer um novo cliente

baseado em tecnologias HTML5 e WebRTC para navegadores, o que os desvincularia da

plataforma Flash.

Em Setembro de 2017 ocorreu o lançamento da versão de desenvolvedor do cha-

mado BigBlueButton HTML5, baseado na versão 1.1 do sistema, que demonstrava o

novo cliente com funcionalidades reduzidas e ainda sem vídeo bidirecional ou compar-

tilhamento de tela efetivo1, como pode ser visto na Figura 5.1. Com a transição para a

versão 2.0, o novo cliente ganhou ainda mais funcionalidades periféricas (como o qua-

dro branco), mas ainda necessitava de uma nova arquitetura de mídia que se integrasse à

tecnologia WebRTC.

Dessa maneira, o espaço aberto para a implantação de uma nova arquitetura de

mídia no Mconf propicia o uso da ferramenta como estudo de caso e motivador para a

implementação da arquitetura previamente sugerida, assim como plataforma de avaliação

dos resultados atingidos. Busca-se, aqui, implementar a arquitetura proposta e a integrar

1https://bigbluebutton.org/2017/05/17/html5-client-dev-release/
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Figura 5.1: Cliente HTML5 do BigBlueButton, versão 1.1

Fonte: Fundação BigBlueButton (2017)

ao software Mconf para que obtenha 4 funcionalidades básicas até o momento inexisten-

tes em seu cliente HTML5: vídeo bidirecional, compartilhamento de tela, modo ouvinte

de alto desempenho num ambiente WebRTC e interoperabilidade com endpoints SIP de

videoconferência.

A implantação da arquitetura de mídia implementada foi realizada sobre a versão

2.0 do software Mconf, baseado também na versão 2.0 do BigBlueButton.

5.1.1 Arquitetura do Mconf-Live 2.0

A versão 2.0 do Mconf-Live apresenta uma arquitetura cliente-servidor detalhada

pela Figura 5.2. Existem dois clientes, na versão Flash (client, no diagrama) e HTML5

(html5 client, no diagrama), e componentes de servidor que atuam na prestação da

webconferência para os clientes.

Alguns componentes de servidor são específicos para o cliente Flash e portanto

não serão detalhados. Outros, entretanto, são de fundamental importância para o funcio-

namento do cliente HTML5, dentre eles:

• apps-akka ou bbb-apps-akka: implementado na linguagem Scala, é o com-

ponente que centraliza toda a lógica de conferência do software. Armazena e ob-
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Figura 5.2: Arquitetura do Mconf-Live, versão 2.0

Fonte: Fundação BigBlueButton (2018)

serva o estado de uma conferência e seus usuários, as funcionalidades que estão

utilizando e podem utilizar e atua como roteador e distribuidor das requisições de

conferência que recebe dos clientes. Comunica-se com outros processos via JSON-

RPC fazendo uso do componente redis-pubsub;

• bbb-web: implementado nas linguagens Java e Groovy, fornece uma API REST

que permite com que aplicações externas possam implementar um front-end Web

de acesso para o software de videoconferência;

• html5 server ou bigbluebutton-html5: implementado em Node.js e

utilizando a plataforma Meteor2, serve o cliente HTML5 para usuários;

• FreeSWITCH: é o servidor de mídia para áudio escolhido pela plataforma. Atua

na mixagem e gravação do áudio de uma conferência. Também fornece dados da

conferência de áudio para outros componentes do servidor;

• fsesl-akka ou akka-bbb-fsesl: implementado na linguagem Scala, atua

como um observador do estado das conferências de áudio no FreeSWITCH, in-

cluindo detalhes como detecção de atividade de voz e falante ativo. Notifica tais

informações para o apps-akka;

• redis pubsub: meio de comunicação entre processos utilizado pela plataforma.

O Redis3 pode atuar como banco ou cache, mas seu uso principal no Mconf é como

2https://www.meteor.com/
3https://redis.io/
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um roteador de mensagens entre componentes num modelo JSON-RPC.

Chama-se atenção ao componente apps-red5, que inclui o servidor de mídia

Red54. Esse servidor é utilizado para o cliente Flash como uma SFU que trabalha com

RTMP, uma tecnologia nativa à plataforma Flash. Como busca-se uma transição para o

ambiente WebRTC, a implantação da nova arquitetura vai ignorar por completo este com-

ponente. O FreeSWITCH, entretanto, já atua com áudio WebRTC de maneira satisfatória

integrado ao software Mconf, então a sua estrutura será mantida. Entretanto, existem

modos otimizados de áudio que serão implementados e que farão com que a solução im-

plementada inclua um adaptador de suporte ao FreeSWITCH.

5.2 Aplicação servidora: controlador de mídias

O controlador de mídias5 foi implementado usando o run-time JavaScript Node.js.

A ferramenta, naturalmente assíncrona e criada para aplicações Web de sinalização de alto

desempenho, se mostra uma escolha interessante para a aplicação por alguns motivos:

• A natureza da aplicação: a sinalização entre o controlador de mídias, gateways e

servidores de mídia é responsável pela maior parte do custo de desenvolvimento

e do tempo de processamento. A lógica de negócio, embora extensiva, se resume

à manutenção de estados efêmeros que duram tanto quanto uma videoconferência

dura. Dessa maneira, a assincronia nativa do Node.js ofereceu um bom balanço

entre escalabilidade de sinalização e facilidade de implementação;

• Ecossistema rico: através do ecossistema de bibliotecas JavaScript NPM 6, há uma

gama de utilitários de código aberto que puderam ser utilizados para construir o

sistema;

• Disponibilidade de APIs de servidores de mídia: com a premissa de ser agnóstico a

servidores de mídia, o controlador de mídias se beneficia proporcionalmente ao nú-

mero de bibliotecas de servidores de mídia disponíveis. Aplicações como o Janus

WebRTC Gateway, Kurento Media Server e FreeSWITCH (via mod_verto) forne-

cem APIs JavaScript de fácil acesso. O FreeSWITCH também pode ser manipulado

via SIP com o uso de pilhas SIP já implementadas em JavaScript.

4http://red5.org/
5https://github.com/mconf/bbb-webrtc-sfu
6https://www.npmjs.com/
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Algumas das bibliotecas de código aberto utilizadas no desenvolvimento e que

tem relação direta com este trabalho:

• ws7: implementa o protocolo WebSocket e permitiu realizar a API JSON-RPC;

• sdp-transform8: utilitário que facilita o parsing e modificação de SDPs;

• kurento-client9: implementação do protocolo JSON-RPC do Kurento Media Server

em JavaScript;

• redis10: implementação de um cliente para o message bus Redis;

• Versão estendida da stack SIP sip.js11: a biblioteca foi estendida pelo autor para

incluir o suporte a sinalização SIP via UDP e TCP, pois a mesma só suportava SIP

sobre WebSockets. Isso permitiu com que a pilha fosse usada tanto com dispositivos

legados quanto na comunicação com o servidor de mídia FreeSWITCH.

Foram implementados dois adaptadores de servidores de mídia distintos: Kurento

Media Server e FreeSWITCH.

No caso do Kurento Media Server, uma das motivações é que a API implemen-

tada sobre o Kurento Protocol e os SDKs disponibilizados oficialmente são extremamente

simples e intuitivos. A granularidade das chamadas permite o fácil controle das relações

entre endpoints dentro da vídeoconferência, bem como diminui o tempo de desenvolvi-

mento demandado para tarefas mais complexas como a implantação de uma nuvem de

servidores de mídia. Além disso, um conjunto de codecs suportados que contempla tanto

ambientes WebRTC quanto dispositivos legados e a habilidade de transcodificação de mí-

dia aumentam o potencial de interoperabilidade quando comparado ao Janus. Por fim,

a flexibilidade de poder construir um ambiente de videoconferência misto entre SFU e

MCU apresenta grande potencial.

Já o FreeSWITCH é uma opção sólida no que tange à mixagem de áudio para

ambientes de videoconferência. Além disso, é de longe o que tem a maior lista de codecs

suportados, principalmente para áudio, embora o seu uso de maneira programável se dê

por maneiras mais tortuosas do que os outros dois servidores estudados. Por fim, leva

vantagem por já ser parte existente da arquitetura do estudo de caso.

A implementação da sinalização JSON-RPC proposta na Seção 4.2 se deu através

de um módulo à parte, extensível e modular, implementado em JavaScript e que serve

7https://www.npmjs.com/package/ws
8https://www.npmjs.com/package/sdp-transform
9https://www.npmjs.com/package/kurento-client

10https://www.npmjs.com/package/redis
11https://github.com/mconf/sip.js/tree/udp-tcp
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tanto para consumidores quanto para a aplicação servidora. Foi desenvolvida em conjunto

com o Laboratório do PRAV - UFRGS. Chamada de mcs-js12, provê a implementação dos

métodos remotos de uma maneira que torna a comunicação via WebSockets transparente

ao desenvolvedor. É válido ressaltar que a comunicação sobre WebSockets inclui suporte

ao protocolo seguro WSS (WebSockets Secure), que faz uso dos protocolos SSL/TLS para

realizar a criptografia dos dados transportados com o auxílio de certificados digitais.

Figura 5.3: Diagrama de classes do controlador de mídias

Fonte: O Autor

A Figura 5.3 descreve o diagrama de classes UML simplificado da aplicação ser-

vidora implementada. As classes utilitárias e as dependências de terceiros foram omitidas

• A classe MediaController serve como um controlador geral, sendo a primeira

e última ponta das requisições de API vindas da biblioteca mcs-js. Mantém um

controle de sala e usuários presentes no sistema e é responsável por propagar os

12https://github.com/mconftec/mcs-js



59

métodos da API para as classes responsáveis.

• As classes Room e User servem para modelar logicamente a noção de uma sala de

videoconferência onde os pontos podem interagir entre si, provendo as informações

de modelo correspondentes;

• A classe MediaSession provê as informações de modelos gerais para mídias

presentes na sessão de um usuário, bem como é responsável por acionar a interface

de adaptadores de servidores de mídia de acordo com as requisições feitas por um

usuário. As suas especializações, SDPSession e URISession implementam

especificidades de negociação de mídia via SDP ou URI (e.g.: RTSP). As sessões de

mídia têm uma relação de composição com usuários: uma mídia só pode pertencer

a um usuário ao mesmo tempo, enquanto que um usuário pode ter N mídias. Se

um usuário sai de uma sala de videoconferência, fica implícito que as mídias serão

também removidas.

• A interface BaseAdapter serve como uma abstração dos possíveis adaptadores

de mídia implementados. Vê-se a necessidade de uma interface visto que o adap-

tador a ser utilizado é um parâmetro de API e a aplicação deve ser agnóstica a ser-

vidores de mídia. Os adaptadores mantêm comunicação com servidores de mídia

fornecidos pelo módulo balanceador, bem como realizam a transposição de mídias

entre servidores da nuvem quando necessário;

• O módulo mcs-balancer implementa a API de balanceamento e está em co-

municação direta com os servidores de mídia para avaliar disponibilidade. É o

responsável por fornecer servidores aos adaptadores, observar a quantidade de mí-

dias presentes em cada servidor de mídia da nuvem e implementar as estratégias de

balanceamento de carga.

A aplicação servidora descrita foi desenvolvida majoritariamente pelo autor com

o apoio da empresa Mconf Tecnologia e a Fundação BigBlueButton.

5.3 Estratégia de escalabilidade

Foi implementada somente uma estratégia de escalabilidade simples no módulo

de balanceamento com o intuito de servir como prova de conceito do funcionamento do

plano de mídia como uma nuvem de servidores escalável horizontalmente. O servidor de

mídia alvo aqui é o Kurento Media Server, enquanto que a escalabilidade horizontal ainda
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não foi implementada na solução para o FreeSWITCH.

A estratégia implementada mantém os servidores de mídia disponíveis numa fila

e os utiliza conforme a ordem da mesma. Cada servidor é utilizado até que ultrapasse

um limiar máximo pré-configurável de mídias ativas, momento no qual o balanceador

realizará um round-robin da fila para o próximo servidor de mídia abaixo do limiar.

Caso não haja mais servidores de mídia abaixo do limiar, é realizado um round-

robin constante na fila de servidores do balanceador de carga.

Figura 5.4: Exemplo de transbordo RTP entre dois servidores de mídia

Fonte: O Autor

Caso haja, por exemplo, um visualizador alocado no servidor de mídia X querendo

visualizar uma fonte alocada no servidor de mídia Y, é realizado, de maneira transparente,

o transbordo da fonte de Y para X através da abertura de um canal RTP direto entre ambos

servidores de mídia. A fonte, por sua vez, continua ativa em Y, mas agora também está

disponível para todos os visualizadores que tentarem a consumir no servidor de mídia

X, fazendo com que ela não seja replicada mais de uma vez para um mesmo servidor

da nuvem. A Figura 5.4 representa o comportamento supracitado num cenário com dois

pontos publicando e consumindo streams RTP com dois servidores de mídia teoricamente
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acima do limiar de mídias máximas.

O transbordo de mídia via RTP é realizado através das ferramentas padrões forne-

cidas pelo servidor de mídia Kurento.

5.4 Gateway WebRTC

Seguindo o padrão da aplicação servidora e com a mesma motivação, o gateway

de sinalização WebRTC também foi implementado utilizando Node.js. Tem como fun-

ção converter chamadas do modelo JSEP da pilha WebRTC advindas de endpoints (e.g.:

navegadores) para a API do controlador de mídias.

No estudo de caso, o gateway WebRTC serve como o módulo responsável pela

negociação de mídia para os clientes Mconf que residem em navegadores de computado-

res de mesa ou dispositivos móveis. Três funcionalidades do Mconf são realizadas via

gateway: o compartilhamento e visualização de câmeras, tela e o modo ouvinte de áudio.

Além de servir como ponte para o controlador de mídias, o gateway contribui

com gerenciamento do modelo de usuários do Mconf numa comunicação JSON-RPC, via

Redis, com o módulo central do sistema, akka-bbb-apps. Dados como câmeras com-

partilhadas, usuários em modo ouvinte e compartilhamentos de tela ativos são trocados

com o componente supracitado para que o estado dos clientes Mconf seja consistente com

o estado real da conferência.

A Figura 5.5 descreve o diagrama de classes UML simplificado do gateway We-

bRTC e sua relação com os endpoints WebRTC e a API do servidor. Buscando disponi-

bilidade e escalabilidade, aplicação foi particionada em três módulos distintos, cada qual

com seu processo. Os processos seguem uma estrutura base que permite fácil extensão da

aplicação para funcionalidades futuras.

Os subprocessos do gateway são:

• Gerenciador de processos e conexões: é o responsável por receber comandos, via

WebSockets, de navegadores que rodam o cliente Mconf, os repassar para os sub-

processos e responder aos navegadores o resultado do processamento.

• Módulo de áudio: responsável por interpretar comandos de requisição para o modo

ouvinte do Mconf e os mapear para o controlador de mídias implementada. Cada

instância de AudioProvider é responsável pelos ouvintes de uma videoconfe-

rência específica. O módulo também se comunica com o componente akka-bbb-apps
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Figura 5.5: Diagrama de classes do gateway WebRTC

Fonte: O Autor

para atualizar o estado de usuário que vira ouvinte ou se desconecta da funcionali-

dade;

• Módulo de vídeo: trata comandos para compartilhamento e visualização de câmeras

WebRTC. Cada instância de VideoProvider trata de um fluxo de vídeo, seja de

visualizador ou apresentador, e são orquestradas pelo VideoManager. Também

se comunica com akka-bbb-apps para notificar compartilhamentos de câmera,

marcas de tempo de compartilhamento e controles especiais em caso da perda de

conexão dos clientes Mconf;

• Módulo de compartilhamento de tela (screenshare): trata comandos para com-

partilhamento de tela, tanto para visualizadores quanto apresentadores. Uma ins-

tância de ScreenshareProvider lida com o compartilhamento e visualiza-

ção de tela numa sala de videoconferência, e os mesmos são orquestrados pelo

ScreenshareManager. Comunica-se com akka-bbb-apps para notificar o
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ínicio e fim de um compartilhamento de tela.

Figura 5.6: Diagrama de componentes do servidor Mconf integrado com o gateway We-
bRTC e a aplicação controladora de mídia

Fonte: O Autor

A Figura 5.6 representa o diagrama de componentes do novo servidor Mconf após

a integração do gateway WebRTC e da aplicações controladora de mídia desenvol-

vidos.

O gateway WebRTC descrito foi desenvolvido majoritariamente pelo autor com o

apoio da empresa Mconf Tecnologia e a Fundação BigBlueButton.

A implementação das chamadas à pilha WebRTC no cliente de navegador do

Mconf 2.0, antes mesmo de chegar ao gateway implementado, bem como o trabalho de UI

para o compartilhamento de câmeras e tela, foi realizada pela empresa Mconf Tecnologia

e a Fundação BigBlueButton com contribuições diretas do autor.
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5.5 Gateway SIP

A implementação do gateway SIP, no escopo do estudo de caso, foi realizada em

dois componentes distintos implementados utilizando Node.js. O primeiro componente,

chamado mcs-sip, foi implementado pelo autor com o apoio do grupo GT-MCU, do

PRAV, em igual esforço.

Figura 5.7: Diagrama UML simplificado da aplicação mcs-sip

Fonte: O Autor

A função deste primeiro componente é servir como a ponte conversa do proto-

colo SIP à API do controlador de mídias, efetuando a negociação de mídia via biblioteca

mcs-js e inserindo os endpoints na videoconferência do controlador. Como previamente

citado, utiliza a pilha SIP sip.js para implementar a sinalização.

Algumas das contribuições realizadas pelo autor no módulo são:

• Extensão da pilha SIP.js: adição dos protocolos UDP e TCP na sinalização SIP para

interoperabilidade com aparelhos legados;

• API JSON-RPC: criação de uma API do gateway para que aplicações externas pos-
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sam requisitar chamadas de saída para endpoints, bem como gerenciar a aplicação;

• Suporte a re-INVITEs: tratamento da lógica de INVITEs SIP durante um diálogo

já estabelecido.

No escopo do protocolo SIP, pode atuar tanto como um User Agent Client quanto

User Agent Server. Também pode efetuar registro em registrars SIP via REGISTER.

A Figura 5.7 apresenta um diagrama de classes simplificado do gateway SIP. Uma

ligeira explicação das principais classes elucida o fluxo da aplicação:

• Controller: utiliza a pilha SIP.js para tratar chamadas SIP recebidas de end-

points. Quando um ponto SIP liga para o gateway, essa chamada é tratada pela

pilha e o Controller é notificado com parâmetros de interesse, como a oferta de

SDP e as informações de sessão SIP. Mapeia cada novo endpoint a uma instância

de User;

• User: representa o modelo de um endpoint SIP no gateway. É responsável por

armazenar os dados que a pilha SIP fornece e interagir com a classe utilitária

ClientMCS para efetuar a negociação de mídia com o controlador de mídias;

• ClientMCS: classe utilitária que realiza a negociação de mídia com a aplicação

controladora utilizando a biblioteca mcs-js. Recebe comandos de instâncias de

User, processando SDPs e repassando os eventos do controlador de mídias para os

endpoints de interesse;

• SIPAPIRouter e SIPAPIController: servem uma API proprietária que per-

mite com que aplicações externas requisitem ao gateway que faça chamadas SIP de

saída para algum endpoint SIP. O singleton SIPAPIRouter é o responsável por

servir a API, recebendo requisições que são repassadas ao singleton SIPAPICon-

troller. Este último faz uso da SIP.js para requisitar uma chamada, a partir de

onde o fluxo continua como previamente descrito.

O segundo componente implementado é chamado de sfu-phone e tem o papel

de incluir no Mconf, logicamente, os endpoints SIP que se conectarem no controlador de

mídias.

A Figura 5.8 mostra um diagrama de classes da aplicação. É simples em seu fluxo

e atua em dois frontes:

• Controlador de mídias: utilizando a biblioteca mcs-js, escuta eventos de criação

de salas, inserção de usuários e criação de mídias. Utiliza os eventos e as infor-

mações que trazem como base para determinar quais mídias são provenientes de
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Figura 5.8: Diagrama de classes UML do componente sfu-phone

Fonte: O Autor

endpoints SIP. Uma vez que detecta a presença de um endpoint SIP no controlador

de mídias, faz uso do Redis para inseri-lo na conferência Web do Mconf, notificar

as mídias presentes e notificar a saída uma eventual saída do endpoint;

• mcs-sip: faz uso da biblioteca mcs-sip-api para requisitar chamadas exter-

nas ao gateway SIP. No cenário do Mconf, requisições de chamadas vêm de mo-

deradores da sala de webconferência e são propagadas pelo servidor Mconf, via

Redis, para a aplicação.

Além disso, escuta eventos provenientes do componente akka-bbb-apps que

definem falante ativo de voz da conferência tal qual notificado pelo FreeSWITCH. Esses

eventos são utilizados para efetuar um chaveamento inteligente do vídeo de saída para

endpoints SIP através das chamadas connect e disconnect do controlador de mí-

dias.

A aplicação sfu-phone foi desenvolvida majoritariamente pelo autor com apoio

da empresa Mconf Tecnologia.

A Figura 5.9 representa o diagrama de componentes final da integração dos mó-
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Figura 5.9: Diagrama de componentes do servidor Mconf integrado com gateway We-
bRTC, controlador de mídias e gateway SIP

Fonte: O Autor

dulos desenvolvidos para a nova arquitetura de mídia do Mconf.
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6 VALIDAÇÃO

A validação da solução implementada se dá sobre o estudo de caso explicado na

Seção5.1 e avalia os três objetivos propostos no início deste trabalho. A metodologia de

análise para cada um desses objetivos bem como os resultados obtidos são descritos nas

subseções que seguem.

6.1 Interoperabilidade de sinalização

A interoperabilidade de sinalização entre endpoints WebRTC e SIP dentro do am-

biente de videoconferência do Mconf é demonstrada a partir de um caso de uso que inclui

as variantes mais comuns da integração entre esses pontos heterogêneos. A topologia

da videoconferência do caso de uso utilizado para teste é tal qual a demonstrada na Fi-

gura 6.1.

Figura 6.1: Topologia da videoconferência Mconf no caso de uso da interoperabilidade
SIP-WebRTC

Fonte: O Autor

No caso de uso, os membros da topologia se conectam da seguinte maneira:

• Ponto WebRTC 1: um navegador Web (Google Chrome) que se conecta à video-

conferência Mconf pela Web e utiliza a tecnologia WebRTC para troca de mídia;

• Ponto WebRTC 2: outro navegador Web (Mozilla Firefox) que se conecta à video-

conferência Mconf da mesma maneira que o ponto WebRTC 1;
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• Ponto SIP Jitsi (1): utilizando o softphone SIP Jitsi, um usuário se conecta à video-

conferência realizando uma chamada SIP para a sala Mconf;

• Ponto SIP multiponto: na Figura 6.1, é o MCU Polycom RMX4000. Trata-se de

uma unidade de videoconferência multiponto em hardware que utiliza o protocolo

SIP para a sinalização. É integrada à videoconferência a partir de uma chamada

originada da sua interface de controle ao servidor Mconf. Outros três pontos SIP

(softphone RealPresence, softphone Jitsi (2) e um videofone Huawei eSpace 8950)

estão conectados na conferência do MCU.

Figura 6.2: Fluxo de estabelecimento de chamada SIP entre Jitsi (1) e o servidor Mconf

Fonte: O Autor

Figura 6.3: Fluxo de estabelecimento de chamada SIP entre o MCU Polycom RMX 4000
e o servidor Mconf

Fonte: O Autor

O diálogo SIP do endpoint Jitsi (com endereço IP 143.54.83.242) com o servidor

Mconf (especificamente o gateway SIP implementado, que responde no IP 104.131.115.8)

pode ser visto na Figura 6.2. O diálogo do MCU RMX 4000 é encontrado na Figura 6.3.
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Os fluxos foram capturados no servidor Mconf utilizando a ferramenta de captura de

pacotes de rede tcpdump1 e os diagramas de sequência foram gerados a partir da análise

dos pacotes capturados com a ferramenta Wireshark2.

Figura 6.4: Visão do Ponto WebRTC 2 (Mozilla Firefox)

Fonte: O Autor

A Figura 6.4 mostra a visão da webconferência Mconf do Ponto WebRTC 2 (Mo-

zilla Firefox). Como o estudo de caso usa o modelo SFU para vídeo, todos os vídeos de

entrada da webconferência são transmitidos para o ponto WebRTC separadamente (MCU,

Jitsi (1) e WebRTC 1). O vídeo sendo compartilhado pelo ponto WebRTC 2, da figura,

é demonstrado para o próprio compartilhador como um retorno local do fluxo de vídeo

sendo enviado para economia de banda e processamento (ao invés de ser um retorno do

servidor de mídia remoto).

Ainda na Figura 6.4, nota-se que o MCU não exibe o vídeo vindo da webconferên-

cia. Isso acontece porque o dispositivo multiponto evita exibir o vídeo que um participante

publica a ele mesmo. Dessa maneira, somente os vídeos dos três pontos SIP que estão

conectados diretamente ao MCU são exibidos aos pontos WebRTC na conferência.

A Figura 6.6 mostra a visão do endpoint Jitsi (2) conectado diretamente ao MCU

Polycom. Já nesta figura podemos ver o vídeo dos outros dois pontos SIP conectados dire-

tamente ao dispositivo multiponto e o vídeo da webconferência Mconf que vem do ponto
1http://www.tcpdump.org/
2https://www.wireshark.org/
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Figura 6.5: Visão do Ponto SIP Jitsi (2) conectado ao MCU

Fonte: O Autor

WebRTC 1 (Google Chrome, nomeado 72014@kurento-desktopsharing.mconf.com).

Como o MCU suporta somente um fluxo de vídeo e outro de áudio por dispositivo

conectado e a aplicação utiliza o modelo SFU para vídeo, o vídeo que a webconferência

envia é escolhido com base na atividade de voz dos usuários conectados na webconferên-

cia e chaveado de acordo com essa estratégia. Já para o áudio, a webconferência realiza a

mixagem de todos os participantes (com o cuidado de não incluir o recebedor no fluxo mi-

xado para que ele mesmo não se ouça). Dessa maneira, o MCU e pontos conectados nele

são capazes de ouvir todos os participantes diretamente conectados na webconferência.

A Figura 6.6 demonstra a visão de outro ponto SIP conectado diretamente ao MCU

(Polycom RealPresence) e busca deixar claro o modelo de envio de vídeo por atividade de

voz da webconferência. Após o caso retratado na Figura 6.5, o ponto WebRTC 2 (Mozilla

Firefox) começou a falar na webconferência e foi tomado como o usuário de voz ativo da

mesma. Dessa maneira, o seu vídeo passou a ser enviado para o MCU e consequentemente

visualizado por todos os outros pontos que estavam conectados no mesmo.
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Figura 6.6: Visão do Ponto SIP Polycom RealPresence conectado ao MCU após chavea-
mento de vídeo da webconferência

Fonte: O Autor

6.2 Interoperabilidade de mídia

Para demonstrar a interoperabilidade de mídia, optou-se por um caso de uso sim-

plificado que evidenciasse a transcodificação executada de maneira nativa pelo servidor

de mídia Kurento Media Server. Assim, fez-se uma alteração em código para que os pon-

tos WebRTC de uma conferência só usassem o codec VP8, entrou-se na mesma com um

visualizador WebRTC (VP8) e via SIP com um Softphone Jitsi com suporte somente a

H.264.

O resultado pode ser visto na Figura 6.7, onde o vídeo proveniente do softphone

Jitsi é visto com sucesso na webconferência no formato VP8, mesmo que ele esteja sendo

enviado por sua fonte no formato H.264.

m=video 41042 RTP/AVP 105 99

a=sendrecv

a=rtpmap:105 H264/90000

a=rtpmap:99 H264/90000

a=fmtp:105 profile-level-id=42E01f;packetization-mode=1

a=fmtp:99 profile-level-id=42E01f
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Figura 6.7: Visualização de um vídeo transcodificado de VP8 a H.264 na videoconferên-
cia Mconf

Fonte: O Autor

O trecho de vídeo do SDP final negociado com o softphone SIP pode ser visto

acima com os codecs H.264 negociados. Já o trecho de vídeo do SDP final negociado

com o visualizador WebRTC na sala Mconf pode ser visto abaixo, onde pode ser vista a

preferência dada ao codec VP8 (o SDP define os codecs em ordem de preferência).

[...]

a=group:BUNDLE video

m=video 1 UDP/TLS/RTP/SAVPF 96 100 102 127 125

a=extmap:3 http://www.webrtc.org/experiments...

a=sendonly

a=mid:video

a=rtcp:9 IN IP4 0.0.0.0

a=rtpmap:96 VP8/90000

a=rtpmap:100 H264/90000

a=rtpmap:102 H264/90000

a=rtpmap:127 H264/90000

a=rtpmap:125 H264/90000

[...]
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6.3 Desempenho e escalabilidade

Para avaliar a desempenho do sistema, faz-se uma análise utilizando a mesma

metodologia proposta e executada na Seção 3.1 de (AMIRANTE et al., 2015), que usa o

servidor de mídia Janus e seu plugin de videoconferência como base. A análise se dá nos

seguintes indicadores: consumo de banda e uso de processamento, medidos na máquina

servidora Mconf. Adicionalmente, o atraso de vídeo também é avaliado neste trabalho

como uma métrica de qualidade do sistema de videoconferência implementado, mas sem

efeito comparativo com o teste supracitado.

A escalabilidade, por sua vez, é avaliada com o mesmo cenário de (AMIRANTE

et al., 2015) e utilizando os mesmos indicadores, mas com dois servidores de mídia dis-

tribuídos na topologia servidora do Mconf. Os mesmos parâmetros são avaliados para

demonstrar o quão eficiente é a estratégia de escalabilidade proposta e implementada

neste trabalho.

O cenário de testes é composto por uma topologia de videoconferência com 10

participantes WebRTC (aqui chamados de publicadores) que compartilham e recebem

áudio e vídeo e 140 participantes WebRTC (aqui chamados de espectadores) que assistem

e ouvem os publicadores. A duração da videoconferência foi de 30 minutos para todos os

testes.

Os codecs utilizados na videoconferência foram VP8 para vídeo e OPUS para

áudio e são manipulados no servidor no modelo SFU, sem mixagem ou recodificação. O

vídeo dos publicadores tinha uma resolução de 640x480.

Dois dos publicadores são usuários reais rodando no mesmo computador e que

utilizam a mesma webcam para compartilhar cada um de seus vídeos. O restante dos

participantes (8 publicadores e 140 espectadores) são instâncias virtuais do navegador

Google Chrome. As instâncias virtuais atuam como usuários reais no compartilhamento

e visualização de áudio e vídeo, mas rodam em servidores remotos alocados especifica-

mente para os mesmos. São orquestradas utilizando um framework de testes automatizado

desenvolvido pela empresa Mconf Tecnologia baseado nas ferramentas de código aberto

juju3 e puppeteer4.

Nos casos de teste, os publicadores entram antes dos espectadores e aguardam

cerca de 3 minutos antes que os espectadores comecem a entrar. Cada espectador foi

3https://jujucharms.com/
4https://github.com/GoogleChrome/puppeteer
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inserido na videoconferência com um espaçamento de 2.5 segundos entre si.

Uma das máquinas servidoras, utilizada no teste de desempenho com um servidor

de mídia e com dois servidores de mídia, é um Intel Xeon E5-2666 com 16 núcleos

dedicados de 2.90 GHz e têm 60 GB de RAM. No segundo teste, com dois servidores de

mídia, um servidor um pouco distinto e com maior poder de processamento foi utilizado

junto com o primeiro. Esse segundo servidor é um Intel Xeon Platinum com 18 núcleos

dedicados de 3.00 GHz. A largura de banda disponível para ambos era de 4000 Mbps.

Os servidores estavam localizados na região de Ohio, EUA, enquanto que os dois

publicadores reais estavam localizados em Porto Alegre, Brasil e os participantes auto-

matizados do teste estavam também localizados em Ohio, EUA.

6.3.1 Desempenho com um servidor de mídia

6.3.1.1 Atraso

O atraso foi avaliado através de uma medição visual dos dois participantes publi-

cadores reais do teste.

Como compartilham a mesma webcam, fez-se uso de um temporizador apontado

para a câmera para medir o atraso na visão de um dos publicadores. O fluxo de mídia

que um publicador envia, na sua visão, é exibido localmente na webconferência, como

previamente citado, portanto tem atraso virtualmente nulo. Dessa maneira, o atraso pode

ser medido através da diferença de tempo entre o fluxo local e o fluxo remoto recebido do

segundo publicador.

A Figura 6.8 mostra um atraso de aproximadamente 360 milissegundos (1:04:16

no vídeo local e 1:03:80 no remoto) na videoconferência. Isso está entre os limiares de

qualidade para comunicação VoIP estabelecidos por KUROSE; ROSS, que define que um

atraso de até 400 milissegundos mantém aceitável a qualidade de uma videoconferência.
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Figura 6.8: Medição de atraso no caso de testes com um servidor de mídia

Fonte: O Autor

6.3.1.2 Consumo de banda

O consumo de banda foi medido no servidor e é demonstrado na Figura 6.9, para a

banda de entrada, e na Figura 6.14, para a banda de saída. Os valores são dados em bytes

por minuto e as medições foram realizadas ao longo da duração da videoconferência de

teste com intervalos de 5 minutos.

A banda de entrada atinge um pico de cerca de 9,3 Mbps (ou 70.000.000 by-

tes/minuto) após todos os participantes terem entrado na conferência. Embora um pouco

alto levando em conta a mídia de entrada dos publicadores (um fluxo de vídeo VP8 com

taxa de bits aproximada de 500 kbps e um fluxo de áudio OPUS com taxa de bits apro-

ximada de 100kbps), a quantidade adicional de banda utilizada pode ser explicada pelo

tráfego de sinalização intenso cliente-servidor entre os clientes HTML5 Mconf e o servi-

dor Mconf, bem como quais outras sinalização adicionais (e.g.: RTCP) que dizem respeito

não só aos publicadores, mas também aos visualizadores.

A banda de saída, por sua vez, atinge um máximo de cerca de 530 Mbps. Tamanha

quantidade de tráfego pode ser explicada pela estratégia utilizada para o manuseio de

vídeos (SFU), o que, como já explicado, acarreta num uso massivo de banda em ambientes

de larga escala visto que, com 140 usuários assistindo 10 vídeos, outros 10 assistindo 9

vídeos (os publicadores veem sua mídia publicada localmente) e todos recebendo 150

fluxos de áudio, temos 1640 fluxos de mídia distintos saindo do servidor.
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Figura 6.9: Banda de entrada com um servidor de mídia

Fonte: O Autor

Figura 6.10: Banda de saída com um servidor de mídia

Fonte: O Autor

6.3.1.3 Uso de processamento

O uso de CPU foi medido no servidor e pode ser visto na Figura 6.11, Os valores

foram medidos ao longo da duração da videoconferência de teste com intervalos de 5

minutos.

O servidor atingiu um máximo de aproxidamente 45% de uso de processamento e

sua progressão aconteceu de maneira linear, o que é esperado dada a frequência linear de
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entrada dos visualizadores. O processamento visto foi satisfatório e está em consonância

com que foi encontrado nos resultados de AMIRANTE et al..

Figura 6.11: Uso de processamento com um servidor de mídia

Fonte: O Autor

6.3.2 Desempenho com dois servidores de mídia

6.3.2.1 Atraso

A Figura 6.12 mostra um atraso de aproximadamente 300 milissegundos (1:50:13:80

no vídeo remoto e 1:50:14:10 no local) na videoconferência. Isso também está entre os

limiares de qualidade para comunicação VoIP estabelecidos por KUROSE; ROSS, o que

demonstra que o balanceamento da videoconferência em dois servidores não acarretou em

perda de desempenho ou adição de atraso em decorrência da técnica utilizada para reali-

zar o transbordo da mídia entre um servidor e outro. Vale ressaltar que o transbordo ainda

é beneficiado pelo fato de ambos os servidores estarem localizados na mesma região.

6.3.2.2 Consumo de banda

O consumo de banda foi medida em ambos os servidores utilizados e é demons-

trada, de maneira comparada, na Figura 6.13, para a banda de entrada, e na Figura 6.14,

para a banda de saída. Os valores são dados em bytes por minuto e as medições foram

realizadas ao longo da duração da videoconferência de teste com intervalos de 5 minutos.
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Figura 6.12: Medição de atraso no caso de testes com dois servidores de mídia

Fonte: O Autor

Os valores acumulados, somando ambos servidores, foram muito similares aos

encontrados no teste com somente um servidor de mídia, o que demonstra coesão. É

válido notar que tanto para a banda de entrada quanto de saída, a carga foi igualmente

dividida entre os servidores (conforme o esperado).

Figura 6.13: Banda de entrada com dois servidores de mídia

Fonte: O Autor
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Figura 6.14: Banda de saída com dois servidores de mídia

Fonte: O Autor

6.3.2.3 Uso de processamento

O uso de CPU foi medido em ambos os servidores utilizados e pode ser visto, de

maneira comparada, na Figura 6.15. Os valores foram medidos ao longo da duração da

videoconferência de teste com intervalos de 5 minutos. A discrepância de utilização de

processamento entre as máquinas pode ser explicado pela diferença entre ambas já pre-

viamente citada, já que a máquina denotada pela linha laranja tem poder de computação

razoavelmente maior do que a outra.

A diminuição do uso de CPU da máquina denotada pela linha azul, que foi a

mesma utilizada no teste da Seção 6.3.1, girou em torno dos 23%, o que é menos do

que o esperado tendo em vista que aproximadamente metade da carga total do teste da

Seção 6.3.1 foi balanceada para outro servidor.

A suspeita é de que o servidor de mídia utilizado, Kurento Media Server, tenha

uma carga base de utilização de recursos que não permita com que haja uma redução

líquida total do uso de CPU com o balanceamento. Além disso, deve-se levar em conta

o overhead adicional para o transbordo de fontes RTP entre os dois servidores, embora o

mesmo não seja alto dada a pequena quantidade de publicadores.
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Figura 6.15: Uso de processamento com dois servidores de mídia

Fonte: O Autor
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7 CONCLUSÃO

O presente trabalho propôs uma arquitetura de distribuição de mídia para ambien-

tes de videoconferência heterogêneos e a implementou com um estudo de caso sobre a

plataforma de videoconferência Mconf. A arquitetura e sua implementação tiveram como

norte três objetivos:

1. A interoperabilidade de sinalização: realizada, no estudo de caso, entre navegadores

Web com tecnologia WebRTC e dispositivos de videoconferência com sinalização

SIP;

2. A interoperabilidade de mídia: demonstrada, na implementação, com a comuni-

cação de dois endpoints com codecs de vídeo distintos. Isso foi feito através da

transcodificação entre os codecs H.264 e VP8 com o uso das funcionalidades nati-

vas do servidor de mídia Kurento;

3. A escalabilidade horizontal do sistema servidor ao implementar um sistema simples

de balanceamento de uma videoconferência entre servidores de mídia localizados

em nodos distintos.

A estratégia de escalabilidade numa nuvem de servidores de mídia é limitada em

cenários de uso real por não levar em conta métricas importantes como a carga disponível

e a geolocalização de usuários, mas provê uma base de implementação que permite a im-

plementação de tais estratégias. O algoritmo de transbordo também não prevê servidores

de mídia em cascata, ou seja, que repliquem fontes de mídia em mais do que um nível de

profundidade numa árvore de servidores de mídia. Tal estratégia também pode ser explo-

rada, mas introduz complexidades difíceis de serem medidas como o atraso variável entre

os participantes de uma videoconferência e a profundidade e a definição do número ideal

de hops entre os servidores de mídia.

Em comparação às soluções similares estudadas no trabalho, como Janus ou Fre-

eSWITCH, que implementam a homogeneização através de seus próprios planos de con-

trole, o sistema aqui proposto é agnóstico a servidores de mídia. Tem, assim, maior grau

de flexibilidade do que as contrapartes citadas ao permitir a fácil integração de outras fer-

ramentas para a extensão de suas funcionalidades, bem como o próprio uso da aplicação

desenvolvida em outros estudos de caso de uma maneira facilitada.

É válido notar ainda que a camada de homogeneização proposta acaba por limi-

tar algumas capacidades dos protocolos integrados ao sistema via gateways ao estudo de
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caso. No caso do WebRTC, por exemplo, não se dá suporte ou se faz uso de seu canal

de dados para transporte de informações genéricas; na mesma linha, com o SIP, não se

suporta o transporte de mensagens de chat ou informações através das requisições espe-

cíficas dadas pelo protocolo. Tais particularidades, entretanto, fazem parte da relação de

compromisso de construir um núcleo homogêneo que provenha as funcionalidades mí-

nimas de videoconferência para esses pontos heterogêneos. As especificidades de cada

protocolo que ainda se mostrem de alguma maneira comuns e não foram contempladas

neste trabalho, como os exemplos citados, podem ser propostas como extensões da arqui-

tetura em trabalhos futuros.

Outra contribuição deste trabalho se dá na sua relação com o ecossistema de có-

digo aberto. Fazendo uso somente desse tipo de ferramentas, foi possível construir um

sistema grande com tempo e mão de obra limitados. Além de tirar proveito desse ecos-

sistema, retribuiu ao mesmo ao integrar o trabalho desenvolvido a plataformas código

aberto como o Mconf e BigBlueButton, o que permite seu uso gratuito e sem patentes por

usuários do mundo todo.

Por fim, além dos previamente citados, alguns outros trabalhos futuros que podem

ser executados para testar a arquitetura e melhorar o estudo de caso implementado são:

• Uso das capacidades de MCU do servidor de mídia utilizado, Kurento Media Ser-

ver, para melhorar a experiência de usuários que suportem somente um fluxo de

mídia;

• Integração de dispositivos que usem outros protocolos de sinalização e transporte,

como H.323, RTSP e RTMP;

• Explorar a escalabilidade vertical do ferramental empregado (Kurento Media Server

e FreeSWITCH) e de endpoints de videoconferência (e.g.: navegadores de código

aberto);

• Incluir o FreeSWITCH no sistema de balanceamento para o escalar horizontal-

mente;

• Explorar e adicionar outros servidores de mídia ao estudo de caso, como o Janus

WebRTC gateway, para expandir as funcionalidades suportadas pelo sistema.
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