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GT-VOIP Avançado



GT-VoIP (maio/02-maio/04)

q Capacitar instituições para disseminação de VoIP
q Implantar piloto H.323 no backbone da RNP2
q Desenvolver ferramentas para medição ativa e

passiva da qualidade de voz
q Implantar ambiente para gerência e operação
q Implantar mecanismos de autenticação e registro

seguro de usuários, bem como suporte à operação
com firewall e NAT

q Lançar as bases do serviço



Marcos Históricos

q Criação do GT-VoIP (maio/02)
q Primeiras medidas ativas (setembro/02)
q 1o. demo: 4o WRNP/SBRC2003, Natal

(maio/03)
q Curso de treinamento VoIP, NCE (julho/03)
q Entrega dos gateways Cisco (dezembro/03)
q Serviço fone@RNP: 5o. WRNP/SBRC2004,

Gramado (maio/04)
q Início oficial do GT-VoIP Avançado (julho/04)
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Fone@RNP (maio/04)
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Básico do GT-VoIP

q Focado apenas em H.323
q Cadastro e autenticação de telefones virtuais

– Somente para usuários da instituição
– Dupla usuário/IP ou tripla usuário/senha/número virtual (alias)

• Script garante integridade da tripla, consultando cadastro

q Ambiente integrado de gerência e operação
– Geração de estatísticas, localização de usuários on-line, configuração

de GK

q Ferramentas de monitoração ativa e passiva
q Recomendação de arquitetura de QoS para suporte a VoIP



Gerência e Operação

q Estatísticas de uso do serviço
– Intensidade de tráfego, duração das

chamadas, motivo de término,
qualidade  das chamadas, matriz de
tráfego e outras



Gerência e Operação

q Lista de usuários on-line



Gerência e Operação

q Configuração e
gerência de GK via
web



Ferramentas de Monitoração

q Arquitetura de Monitoração
Ativa
– Geração, coleta e monitoração

da qualidade de ligações VoIP,
para medições repetitivas a
vários pontos

q Arquitetura de Monitoração
Passiva
– Captura dos pacotes de

chamadas de voz em tempo real
e integração com módulos
externos de avaliação de
qualidade de voz (MOBVEM,
VQmon)
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Ferramentas de Monitoração

q MOBVET – Modified OpenPhone
Based Voice Evaluation Tool
– Baseada no Openphone e

MOBVEM, permite medir o MOS de
uma chamada entre dois telefones
virtuais

q MOBVEM - Modified OpenH323
Based Voice  Evaluation Module
– Módulo genérico para avaliação

objetiva da qualidade de voz
baseado no OpenH323 e em
extensões ao modelo E

– Integrada no BeaconH323
(OARnet- Internet2 Technology
Evaluation Center )



GT-VoIP Avançado

q Evolução do GT-VoIP, objetivando
principalmente a implantação escalável do
serviço fone@RNP, com suporte a SIP e H.323

q Aprimoramento dos ambientes de gerência e
medição/monitoração de tráfego

q Teste de novas formas de localização de
usuários com uso de DNS

q Uso de diretórios nos procedimentos de
autenticação e autorização



Metas Principais

q Aprimoramento das ferramentas desenvolvidas
q Aprimoramento do processo de autorização e

autenticação com uso de LDAP
q Configuração automática de clientes: suporte a H.350

no GK, Proxy SIP e clientes
q Implementação de controle de admissão de

chamadas mais complexo
q Experimentação com ENUM
q Suporte a SIP e operação de gateway H.323/SIP



Otimização de Ferramentas

q Aprimoramento e automação da ferramenta
ativa
– Incorporação do módulo MOBVEM ao Openam

(Open Answering Machine)
– Migração de scripts Perl para C
– Alteração do código da biblioteca pwlib do

openH323 para complementar implementação de
RTP e gerar logs simplificados, gerando eficiência



Cadastro de Usuários

SCRIPT

Intranet
Institucional

E-mail de 
Confirmação

• Recebe
• nome do usuário
• E-mail
• CPF
• identificação/senha

• Cria um alias
• Insere os dados nas

tabelas do banco de dados
utilizado pelo Radius

• Insere a
identificação/senha no
arquivo de configuração do
GK, através de
comunicação TCP porta
7000

• Salva dados em arquivo
texto

Procedimentos anteriores

Usuário precisa configurar o telefone
virtual com os dados correspondentes



Melhoria na Instalação do
Cliente H.323

q Usuário recebe arquivo.exe que instala automaticamente o
cliente H.323 (openphone) já configurado
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LDAP

q Permite a integração do VoIP com bases
corporativas

qO uso de outros métodos de autenticação que
não conta/senha, como certificados digitais
armazenados no LDAP, deve ser investigado e
explorado



LDAP + H.350

q H.350 cria no LDAP uma descrição das capacidades
multimídia do cliente

q Se GK e cliente suportam H.350, uma configuração automática
pode ser feita a cada autenticação do cliente

q Vantagem: variar configuração dinamicamente
– Escolher GK com menor carga para registro
– Usar diferentes codecs em função do horário e carga da rede
– Facilitar gerência, alterando parâmetros automaticamente sem

participação do usuário
– Melhorar segurança e desempenho, forçando uso de um mesmo profile

entre clientes

q Possibilidade de aproveitar código desenvolvido para SIP
(projeto Videnet)



Admissão de Chamadas

q CAC simples atual
– GK verifica número máximo de chamadas já autorizadas

q Explorar forma adicional de controle de admissão
– GK consulta Radius para disponibilidade de créditos do

cliente H.323

q Explorar uso de LDAP
– Classes de usuário, dependência com destino, hora

chamada, disponibilidade de QoS na rede, etc



Problema da Escalabilidade

q Limitar as chamadas originadas num único GK
ou proxy SIP não garante que não exista um
excesso de chamadas nas rotas para certos
destinos

q Necessário implantar CAC mais sofisticado,
interagindo com a rede, para evitar perda de
qualidade de voz
– Reroteamento pela PSTN pode ser alternativa



Opções para CAC

q Uso direto da sinalização H.323
q Uso de Intserv (RSVP)
q Uso de Intserv e negociadores de políticas

(Policy Broker ou PB)
– Com aderência aos padrões mais recentes do IETF

(RFC- 2749 e RFC-2750), denominado COPS
(Common Open Policy Server)

q Uso integrado de Diffserv, Intserv e
negociadores de políticas, usando as
recomendações da RFC-2998.



Projetos Europeus
Focando Escalabilidade

q COPS DRA (COPS Diffserv Resource Allocation) que é um
projeto de pesquisa do consórcio CoRiTeL consortium
(http://www.coritel.it), e visa o desenvolvimento de servidor e
clientes COPS

q CADENUS - Creation and Deployment of End-UserServices in
Premium IP Networks (http://www.cadenus.org)

q TEQUILA (traffic engineering for quality for service in the
internet, at large scale), que é parte do programa europeu de
tecnologias da sociedade da informação IST (Information
Society Technologies Programme)

q Outros projetos como Géant e Sequin



Integração GK e DNS

q Elimina a figura do DGK  e localização de
usuários e telefones seria feita diretamente
entre GKs via DNS

q Processo de localização via DNS torna-se
semelhante à forma com que o SIP opera

qGK tem que suportar interação com DNS
– Referência

• ITU-T, Study Group 16, Document AVC-1161, Using
DNS to find the Gatekeeper

q Teste de ENUM na RNP2



ENUM

q O grupo de trabalho ENUM da IETF
(http://www.ietf.org/) cria um mapeamento de
números telefônicos E.164 para serviços na Internet,
baseando-se em uso de DNS sofisticado (RFC-2916)

q www.enum.org/information/files/enumfaq.pdf
q Nossa meta é criar um experimento piloto para testar

a arquitetura proposta, e verificar o impacto de VoIP
na operação do DNS e possibilidade de migração
definitiva para esta arquitetura



SIP

q Avaliação de interoperabilidade entre clientes
SIP e servidores/proxy SIP
– SER, Vocal, Asterisk

q Testes de gateway SIP/H.323
– Asterisk

q Teste de viabilidade de gateway de baixo custo
usando placas FXO e E1 (talvez)
– Asterisk



Cronograma

Anexo 1 -  Cronograma de Atividades
jul/04 ago/04 set/04 out/04 nov/04 dez/04 jan/05 fev/05 mar/05 abr/05 mai/05

1 Implementação de CAC X X X X X X X X X X X
2 Interação com DNS e ENUM X X X X X X
3 Ferramentas de medição X X X X X X X X X X X
4 Integração Firewall/NAT X X X X X X X X X X X
5 Implantação de gerência X X X X X X X X X X X
6 Integração LDAP X X X X X X X X X X X
7 Demo LDAP X X X X X X
8 Gateway SIP/H.323 X X X X X X
9 Plano de numeração SIP X X X X X X



Documentação

q Site www.voip.nce.ufrj.br
– Documentos do projeto
– Referências para H.323 e SIP
– Relatórios diversos
– Estatísticas
– Registro de telefones virtuais
– Download de aplicativos
– Serviço fone@RNP



Publicações

q Relatórios da RNP
– Documento de Diagnóstico e Alternativas (P2.1, setembro/2002)
– O Piloto VoIP (P3.1, dezembro/2002)
– Avaliação do Ambiente Experimental de VoIP durante o 4o. WRNP (P4.1, junho/2003)
– Especificação de Compra de Gateway (interno, fevereiro/2003)
– Interoperabilidade entre gateways VoIP/PBX (interno, fevereiro/2003)
– Recomendações de QoS para o backbone da RNP (interno, março/2003)
– Projeto-Piloto VOIP: requisitos de produção (P5.1a, agosto/2004)
– Documento de Avaliação do Ambiente Experimental de VoIP durante o 5o WRNP e o 22o

SBRC em Gramado (P4.1a, agosto/2004) 
– Documentação Técnica: GnuGK (interno, agosto/2004)
– Documentação Técnica: gateway (interno, agosto/2004)
– Manual de configuração do ambiente de estatísticas (interno, agosto/2004)

q Artigos Publicados
– SBRC 2004: Utilização do Modelo E para avaliação da qualidade da fala em sistemas de

comunicação baseados em voz sobre IP
– SBRC 2003:  Ambiente para Simulação e Monitoração de Ligações Telefônicas IP




