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1 Introdução

Com o término do GT-VOIP em outubro/2003, espera-se que tenhamos vivenciado com
sucesso um Piloto VOIP, mostrando a viabilidade da implantação de um serviço de
tempo real para VOIP dentro do backbone da RNP2.

Os problemas atacados pelo GT-VOIP concentraram-se principalmente na determinação
das condições necessárias para a operação do serviço de telefonia IP com qualidade no
backbone RNP2, focando principalmente na interoperabilidade e adequação de
equipamentos, processos de configuração de ambiente para operação segura mínima,
versatilidade em implantação de serviço com requisitos mínimos de alteração de
configuração em PBXs com uso de resposta audível automática (IVR), mecanismos de
consolidação de logs para emissão de relatórios e gerência básica do serviço VOIP,
determinação de planos de numeração com uso de um directory GK, sob supervisão da
RNP, para registro de gatekeepers institucionais, que implementam o registro de usuários
virtuais e gateways, e recomendação inicial de implantação de QoS no backbone da
RNP2 para garantir nível mínimo de qualidade ao usuário do serviço.

Entretanto, existem problemas tecnológicos a serem atacados para que possamos garantir
a escalabilidade do serviço VOIP, a gerência em tempo real e monitoração de chamadas,
e uma adequação do serviço VOIP na RNP2 às outras iniciativas na Internet 2, que além
do suporte a H.323 têm objetivado SIP. Discutiremos abaixo cada um destes pontos
principais e proporemos ações concretas a serem desenvolvidas dentro do GT-VOIP
Avançado.

A importância da aprovação da proposta de GT-VOIP avançado reside na garantia de
termos um conjunto de especialistas atuando em sintonia com a RNP para resolver
antecipadamente problemas que provavelmente se materializarão com o crescente uso do
serviço em produção. A experimentação e teste de soluções tecnológicas se fazem
necessários para que algoritmos e protocolos sejam implantados em apoio a um
gerenciamento pró-ativo do serviço, evitando que seja o usuário aquele que fará a
comunicação de desagrado ou reclamo de pouca qualidade, ineficiência ou
indisponibilidade do serviço.



Esperamos que com a aprovação do GT-VOIP Avançado a operação do Piloto possa ser
transformada em um experimento de produção, com o grupo envolvido no GT-VOIP
Avançado dando suporte técnico à operação do serviço, quando necessário.

A seguir, iremos apresentar e discutir os tópicos de foco do GT. Os aspectos de
desenvolvimento estarão concentrados no Lab VOIP da UFRJ. Todavia, a equipe técnica
de suporte ao GT deverá ter a participação de técnicos da RNP, uma vez que os
desenvolvimentos previstos em grande parte são dirigidos a configurar adequadamente o
backbone da RNP. Em algumas das atividades previstas poderemos ter necessidade de
atuação de equipe técnica de instituição participante no serviço VOIP.

Nossa intenção com a criação do GT-VOIP Avançado é manter o grupo técnico
resultante do GT-VOIP como elemento atuante e ativo nas instituições participantes do
serviço VOIP e participativo nas ações de implantação de novos procedimentos que serão
conseqüências deste novo GT sendo proposto.

Temos em mente a cooperação e parceria de empresas como a Cisco e Telchemy, direta
ou indiretamente. Interação com experimentos na Internet 2 também deverão ter
prosseguimento na área de H.323 e aos poucos iremos nos envolver com os experimentos
de SIP. A interoperação com outros experimentos VOIP de outros países fará
possivelmente que tenhamos que fazer ajustes em nossos planos de numeração para
garantir interoperabilidade global e soluções de segurança que sejam integradas.

2 Tópicos de Foco do GT- VOIP avançado

2.1 Controle de Admissão (CAC) para Escalabilidade do Serviço
VOIP

Pela própria natureza do serviço telefônico, o perfil de tráfego de voz tem características
estocásticas, seja em relação ao tempo de duração de chamadas, à intensidade de tráfego
(ao longo do dia, da semana ou do mês), ou à matriz de tráfego. Podemos antecipar que o
uso de VOIP no backbone da RNP2, terá uma característica bastante transiente, dado que
o usuário acadêmico terá que se familiarizar com o serviço e ser incentivado a usá-lo
pelas próprias instituições. Mas com o passar do tempo, o uso será crescente e podemos
antever a concentração de chamadas telefônicas em roteadores do backbone e em outras
partes da rede. A banda reservada para o tráfego de voz em tempo real será disputada
pelas várias sessões de voz convergindo para um enlace congestionado.

Se não houver um controle de admissão de chamadas para o serviço VOIP, é possível que
um excesso de convergência de tráfego num gargalo faça com que todas as ligações de
voz compartilhando este gargalo percam qualidade, o que é altamente indesejável.

Melhor seria não admitir uma nova chamada por indisponibilidade de recurso e alertar a
gerência da rede na ocorrência deste evento, de forma instantânea via alarme ou através
de relatórios regulares de monitoração do serviço VOIP. Com a disponibilidade desta



informação, os procedimentos de reengenharia do backbone e de suporte a QoS podem
ser deslanchados com uma base quantitativa.

Convém salientar que o tráfego de voz é auto ajustado. Se a qualidade da voz é muito
ruim a pessoa pára de usar o serviço e o esforço para trazer este usuário de volta ao
sistema pode ser enorme. O objetivo de termos um controle de admissão eficiente é
conseguir manter um serviço que garanta uma boa qualidade para as chamadas já aceitas.
Diminuir a probabilidade de bloqueio passa a ser uma meta de crescimento do serviço,
sob a premissa de uma excelente qualidade em qualquer nível de tráfego.

Sabemos que este problema será muito importante no futuro, pois a RNP2 não poderá
admitir tráfego de voz indiscriminadamente e nem fazer reservas ilimitadas para este
tráfego, pois outros serviços, como teleconferência e vídeo, que também necessitam de
QoS e banda, serão suportados no backbone, que terá sempre grande utilização nos
enlaces.

O controle de admissão pode e deve ser inteligente. Ao invés de implantar um CAC
estático que se baseie em decisões limitadas, como número de chamadas num
determinado gateway ou limitação de banda independentemente da utilização do enlace,
podemos hoje, usando protocolos adequados, atingir versatilidade grande que permita que
o CAC seja ajustável às condições de horário da chamada, classe de usuário, etc.

O intuito do GT-VOIP avançado nesta questão é escolher e definir um CAC que
possibilite a operação de VOIP no backbone da RNP. Para isso, analisaremos as
diferentes possibilidades de CAC que hoje são tem sido discutidas, propostas e usadas em
várias implantações de serviços:

 CAC baseado na sinalização H.323;
 CAC baseado no uso de Intserv (RSVP);
 CAC baseado no uso de Intserv e negociadores de políticas (Policy Broker ou

PB), implementados com aderência aos padrões mais recentes do IETF.(RFC-
2749 e RFC-2750), também denominado COPS (Common Open Policy Server);.

 CAC baseado no uso de integrado de Diffserv, Intserv e negociadores de
políticas, usando as recomendações da RFC-2998.

Temos resultados de vários projetos europeus, terminados ou em curso, objetivando
soluções de QoS para a implantação de serviços premium em larga escala. Estes projetos
envolvem questões como Intserv, Diffserv, negociadores de banda e operação integrada.

Podemos citar:
o 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. CoRiTeL é um consórcio de
pesquisa na área de telecomunicações e tecnologias relacionadas. Foi fundado
em 1994 e é composto de quatro parceiros: o laboratório da Ericsson na Itália,



a Universidade de Roma La Sapienza, a Universidade de Bolonha e a
Universidade de Salerno.

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

o 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)

o Outros projetos como Géant e Sequin

Existem também várias implementações de negociadores de banda (bandwidth brokers ou
BB), a maioria aderindo a RFCs mais antigas do que COPS, mas que podem servir de
ponto de partida para adaptação em nosso projeto. Podemos relacionar as seguintes
implementações:

o Tampere University of Technology – Implementação de negociador de banda
(BB) baseado na IETF RFC 2638 (http://cvs.atm.tut.fi/faster/diffserv.html,
http://www.atm.tut.fi/faster/qbone/tutbb.pdf).

o ABB: Active Bandwidth Broker
(http://www.comm.toronto.edu/~eddie/Papers/abb_spie_itcom2001.pdf)

o AQUILA - The Siemens Bandwidth Broker
(http://qos.internet2.edu/houston2000/proceedings/Stelzl/20000209-QoS2000-
Stelzl.pdf)

o ENICOM's Bandwidth Broker (http://www.qbp.gr.jp/QiQ/open/SAINT01-
BB/saint01-bb.pdf)

o On Scalable Network Resource Management Using Bandwidth Brokers -
University of Minnesota (http://www.cs.umn.edu/research/networking/BB/)

o Implementation of the Two Tier Differentiated Services Architecture – UCLA
(http://irl.cs.ucla.edu/twotier)

Deveremos testar software disponibilizado abertamente por outros projetos e verificar sua
estabilidade e aderência às recomendações mais recentes do IETF. Caso necessário,
iremos implementar extensões e/ou soluções dentro do GT, para permitir a interoperação
entre todos os elementos envolvidos: GK, gateway, negociadores de banda, etc. A
exploração de soluções operando em roteadores Cisco também será feita, mas teremos
que procurar soluções amplas, capazes de atender a uma rede heterogênea, envolvendo
equipamentos e tecnologias de diferentes fabricantes.

Pela extensão do tema e necessidade de avaliar e integrar diferentes tipos de
procedimentos, nossa expectativa é que a definição de CAC ocupe o tempo de doze
meses do GT. Ao final do GT, teríamos um procedimento de CAC operacional testado e
em operação.

2.2 Localização de Usuários e Plano de Numeração baseado em
DNS

Quando o serviço VOIP se tornar mais difundido, devemos esperar um número bastante
grande de instituições participantes, e, conseqüentemente, um número bastante grande de



gatekeepers registrados no DGK. Como a resolução da localização do destino de uma
chamada externa a uma instituição provoca um acesso ao DGK, para uma rede de
grandes proporções o DGK poderá vir a constituir em um gargalo de desempenho.

Eliminar a figura do DGK e configurar todos os GKs em uma topologia em malha pode
requer que o GK possa lidar com um grande número de registros. O software de GK que
usamos é o GnuGK (http://www.gnugk.org), um dos softwares que tem função de
gatekeeper mais versáteis atualmente. Ele é baseado nas bibliotecas openh323, e
consegue controlar o registro de cliente por IP, analisar as ligações baseadas em H.323
para permitir ou proibir ligações para certos prefixos. Entretanto, assim como a grande
maioria dos Gatekeepers H.323, não tem a escalabilidade adequada, quando os números
de clientes e gatekeepers forem muito grandes.

Uma solução que parece adequada para atender a este problema, provocado pela
escalabilidade do serviço, é usar um esquema de localização baseado em DNS
(Referência: [ITU-T, Study Group 16, Document AVC-1161, "Using DNS to find the
Gatekeeper"]). A idéia básica é permitir que o GK e DNS interajam de forma a prover a
resolução de números telefônicos e aliases através dos GKs de forma distribuída. Ou seja,
ao invés de termos que configurar a rede de GKs de forma complexa, onde o plano de
numeração teria que ser alterado para conter um mapeamento de prefixo para um certo
GK, isto seria feito através de um registro no DNS e usando um plano de numeração
compatível. Assim sendo, havendo o registro no DNS, o processo de localização de
usuários e telefones seria feito diretamente entre GKs através do DNS. Este processo de
localização via DNS torna-se semelhante à forma com que o SIP opera. Ainda assim, a
interação entre GKs seria condicionada de forma a garantir uma operação segura e
restrita do ambiente.

Dentro deste contexto, pretendemos medir o desempenho do sistema e sua escalabilidade,
comparando–o com a arquitetura inicialmente operacional do Piloto VOIP, com uso de
DGK. Haverá a necessidade de extensão de software no GK para viabilizar a
interoperação com o DNS. e testes de campo, sem maior impacto para o funcionamento
do serviço em operação.

A abordagem de plano de numeração apresentado pelo grupo de trabalho ENUM da IETF
(http://www.ietf.org/) cria uma hierarquia de numeração telefônica única, tanto para a
telefonia convencional quanto para a telefonia IP, e baseia-se em serviço DNS
sofisticado. Nossa meta é aprofundar no estudo da arquitetura proposta, e verificar a
possibilidade e impacto de migração do piloto no futuro para um ambiente misto de
localização H.323 com ENUM.
Referência: http://www.enum.org/information/files/enumfaq.pdf

Em primeira análise, acreditamos que poderemos implementar a interação do GK com
DNS e testar um plano de numeração adequado em um período de seis meses, a partir do
início de atividades do GT.



2.3 Desenvolvimento de modelos de QoS para VOIP
Teste e adequação de modelos como E-model para o ambiente VOIP a partir de medições
de QoS das ligações no backbone com precisão acima do que podemos obter com as
soluções de TCP/RTCP atuais. Basicamente, para que tenhamos um modelo de variação
instantânea do QoS de uma ligação, a obtenção de métricas em tempo bem curto se faz
necessária para termos uma medida instantânea das métricas de QoS (jitter, RTT e perda)
e acompanhar sua evolução no tempo.

A determinação do comportamento das métricas ao longo do tempo irá permitir sofisticar
o modelo de QoS e adequá-lo/validá-lo para comportamento em tempo real. Como os
gateways não implementam ainda esta orientação, nossa solução é desenvolver um
monitor externo que monitore toda a sinalização e troca de mídia pelos gateways e GKs.

Tomamos conhecimento hoje, através de e-mail vindo do CEO da empresa americana
Telchemy, que a ferramenta VQmon desta empresa gera precisamente a MOS instantânea
a partir de modelos de E-model como desejamos. Esta ferramenta é licenciada para
fabricantes de gateways para que seja integrada ao ambiente operacional do equipamento.

No Anexo, documentamos o contato em andamento. Na última mensagem recebida em
13/06, Alan Clark, CEO da Telchemy, nos indica a possibilidade de usarmos uma DLL
do VQmon para implementação de um monitor Linux ou NetBSD para alcançar nossos
objetivos de pesquisa, ainda que o uso para produção esteja limitado à aquisição de
licença posterior. Caso esta possibilidade se concretize, teremos enormes possibilidades
de ter, em prazo mais curto do que o esperado, um monitor VOIP capaz de nos dar as
informações de MOS instantâneo, viabilizando a investigação de adequação dos modelos
de obtenção de QoS instantânea para nossos padrões específicos de perda, atraso e jitter.

Todavia, ainda que a negociação não se concretize, poderemos manter nossa meta de
desenvolvimento de um monitor VOIP, a partir de rotinas de código aberto do projeto
Open H.323.

Referências em estudo

[1] ITU-T Recommendation G.108, Application of the E-model: A planning guide,
Setembro de 1999.
[2] ITU-T Recommendation G.107, The E-model, a computational model for use in
transmission planning, Setembro de 2002.
[3] ITU-T Recommendation G.113, Transmission impairments due to speech processing,
Fevereiro de 2001.
[4] ITU-T Recommendation G.113 Appendix I, Provisional planning values for the
equipment impairment factor Ie and packet-loss robustness factor Bpl, Maio de 2002.
[5] Hall, T. A. Objective Speech Quality Measures for Internet Telephony, National
Institute of Standards and Technology, Agosto de 2001.
[6] Cole, R. G. e Rosenbluth, J. H., Voice over IP Performance Monitoring, Computer
Communication Review, a publication of ACM SIGCOMM, volume 31, number 2, Abril
de 2001.



[7] Ott, J., Wenger, S., Burmeister, C. e Rey, J., Extended RTP Profile for RTCP-based
Feedback (RTP/AVPF), Internet Draft, Trabalho em desenvolvimento, Maio de 2003.
[8] Markopoulou, A. P., Tobagi, F. A. e Karam, M. J. Assessment of VoIP Quality over
Internet Backbones, 2002.

Observações sobre as referências acima:

[1] Descreve o E-model, os fatores que compõem o modelo e suas aplicações.
[2] Apresenta um resumo do E-model, sua modelagem matemática, um mecanismo de
converter a qualidade da ligação inferida para MOS e um exemplo de implementação do
modelo em BASIC.
[3] Avalia e quantifica a degradação da qualidade de ligações devido ao processamento
da voz, perdas na rede de pacotes entre outras interferências do meio.
[4] Mantém uma tabela com valores atualizados de [3] para um conjunto variado de
codecs usuais.
[5] Compara o E-model com outros mecanismos objetivos de avaliação de voz.
[6] Apresenta um método de monitoração da qualidade de voz baseado em uma
simplificação do E-model que só leva em consideração o nível de transporte.
[7] Descreve uma proposta para melhorar a precisão das informações RTCP.
[8] Descreve um estudo de avaliação de qualidade de voz em um backbone americano.

2.4 Integração com Firewall/NAT

Os protocolos VOIP, incluindo H.323 e SIP, apresentam problemas de convivência com
firewall e NATs. Todos fazem uso de vários fluxos TCP e UDP para uma única chamada,
sendo vários destes fluxos estabelecidos dinamicamente, sendo as informações relativas
aos endereços IP e portas utilizadas informados em campos das mensagens de
sinalização. Estas características conflitam com o uso de firewalls e NATs.

No firewall haveria a necessidade de abrir um grande número de portas TCP e UDP para
que o serviço funcionasse corretamente, afetando a segurança da rede. No caso do NAT,
haveria a necessidade do entendimento do protocolo para que pudessem ser alterados
alguns campos nas mensagens de sinalização, adaptando-as às mudanças realizadas.

Algumas soluções são utilizadas atualmente para solucionar o problema, tais como,
Application Layer Gateway (ALGs) e proxies, entretanto nenhuma deles é padrão e
geralmente há uma demora na liberação de novas versões quando há uma atualização nos
protocolos VOIP.

Objetivando uma solução padronizada para tratar este problema, o grupo de trabalho
MIDCOM (Middlebox Communications), do Internet Engineering Task Force (IETF),
desenvolve um trabalho de especificação de uma arquitetura que permite a convivência
dos protocolos VOIP com firewalls e NATs. A arquitetura envolve a definição de agentes
MIDCOM, elementos na rede que entendem o funcionamento dos protocolos VOIP, e do
protocolo MIDCOM para a comunicação destes agentes com os middleboxes, no nosso
caso, os firewalls e NATs, orientado-os como operar com estes protocolos. O objetivo do



GT será acompanhar a evolução deste trabalho, desenvolver e testar soluções baseadas
nas propostas apresentadas.

Referências:

Drafts:
 Middlebox Communications (MIDCOM) Protocol Evaluation

(http://www.ietf.org/internet-drafts/draft-ietf-midcom-protocol-eval-06.txt)
 MIDCOM Protocol Semantics (http://www.ietf.org/internet-drafts/draft-ietf-midcom-

semantics-02.txt)

Request For Comments:
 Middlebox Communications (MIDCOM) Protocol Requirements (RFC 3304)
 Middlebox Communication Architecture and framework (RFC 3303)
 STUN - Simple Traversal of UDP Through Network Address Translators (RFC 3489)

2.5 Gerenciamento de ambientes VOIP

O piloto do GT-VOIP está previsto para entrar em operação a partir de meados de julho
de 2003, onde estão previstas as instalações de gateways de voz e gatekeepers em várias
instituições da RNP. A fim de manter o serviço operando satisfatoriamente, há a
necessidade de aplicações que permitam monitorar o funcionamento dos equipamentos e
a qualidade das chamadas realizadas entre as várias instituições, além de permitir a
geração de relatórios que possam ser utilizados para fins de contabilidade de chamadas e
bilhetagem. Várias soluções podem ser encontradas no mercado, entretanto apresentam
algumas desvantagens: não permitem normalmente realizar todas as funções desejadas de
forma integrada, e apresentam custos relativamente altos.

Com o final do GT-VOIP teremos um conjunto mínimo de procedimentos e relatórios.
Entretanto, não teremos tempo suficiente para incorporar uma geração automática de
alarmes e indicadores de falhas, que são decorrentes da análise de logs das medidas
passivas e estudo de correlação entre as métricas de qualidade e estados de falhas, perda
de desempenho e erros na rede.

Com o GT-VOIP Avançado e tendo um serviço em operação, poderemos avançar no
aprimoramento e desenvolvimento de ferramentas para:

• Monitorar o funcionamento dos gatekeepers (se está operacional, configuração ativa,
chamadas ativas, clientes registrados, obtenção de CDRs (Call Detail Records)
associados às chamadas, acompanhamento da sinalização para estabelecer e terminar
chamadas, etc.). Um os objetivos é capturar informações relativas ao término das
chamadas para identificar possíveis problemas na rede.

• Monitorar o funcionamento dos gateways (se está operacional, configuração ativa,
chamadas ativas, dados associado às chamadas já realizadas que permitam identificar
parâmetros, como: perda de pacotes, pacotes atrasados, pacotes adiantados, round-trip
time (RTT), motivos de desconexão, qualidade da ligação, entre outros).Um dos



objetivos é identificar nas chamadas ativas, possíveis problemas na rede que possam
estar afetando a qualidade das chamadas, de forma que possam ser tomadas medidas
pró-ativas, como o redirecionamento de chamadas para a rede de telefonia tradicional
ou o uso de roteamento alternativo.

• Gerar relatórios estatísticos de uso dos recursos;
• Gerar relatórios das chamadas realizadas, de forma que possa ser identificados o

tempo de uso e o custo correspondente.
• Monitorar passivamente as chamadas realizadas de um gateway ou de um cliente, de

forma que possam ser identificadas em real-time, valores associados à qualidade das
chamadas (perda de pacotes, jitter e atrasos), de forma que possa ser calculada a
qualidade da chamada através de modelos objetivos como o e-model. A coleta de
estatísticas obtidas através de monitores de tráfego poderá ser incorporada e integrada
ao ambiente de gerência.

Como o lab VOIP foi agraciado com um servidor de alta capacidade pelo GT-VOIP, este
mesmo servidor será o ponto básico de hospedagem das estatísticas do GT-VOIP
Avançado.

Ao final do GT deveremos ter em operação um conjunto integrado de ferramentas que irá
permitir um monitoramento completo de um serviço VOIP em larga escala e
identificação automática de falhas e alerta para perda de qualidade ou operação deficiente
do serviço. Duração da atividade será de doze meses.

Referências:
 http://www.telchemy.com
 http://www.ces.net/project/iptelephony/ipta.html
 http://voip.aarnet.edu.au/
 http://www.cisco.com/en/US/products/sw/cscowork/ps2433/index.html
 http://www.cisco.com/en/US/products/sw/cscowork/ps2431/index.html

2.6 Integração do GK com LDAP
Um estudo da integração do GK com o servidor LDAP foi iniciado durante o GT-VOIP e
será continuado. O uso de LDAP permitirá explorar a implantação de classes de acesso
no serviço virtual VOIP da RNP, com possibilidades de crédito virtual, alocação de
permissões de classes, e/ou uso de senha.

A previsão é ter um demo de serviço em espaço de seis meses. É importante que
tenhamos um resultado em tempo intermediário para que possamos implementar
recomendação de serviço para as instituições e iniciar a implantação do LDAP em
instituições pioneiras. Teste de implantação do serviço ocorrerá nos seis meses finais do
GT. Nessa atividade teremos a cooperação de equipes técnicas de instituições
participantes do serviço.



2.7 Instalação de Ambiente SIP e operação de gateway
SIP/H.323

O SIP é um protocolo de sinalização extremamente importante no contexto da Internet.
Muitas das soluções tecnológicas atualmente, como aplicativos de mensagens
instantâneas, centrais telefônicas IP, e centros de telefonia IP têm usado o SIP como seu
principal protocolo.

Nesta nova fase do GT-VoIP pretendemos instalar e manter um parque de clientes e
servidores SIP em laboratório, bem como participar de experimentos complementares
com algumas universidades americanas associadas a Internet2, ex. MIT, que tem uma
solução totalmente voltada para SIP em sua telefonia institucional. Entre os clientes a
serem instalados temos uma longa lista relacionada no portal oficial do SIP, e também
uma lista de servidores SIP públicos.
Referências:  http://www1.cs.columbia.edu/sip/implementations.html
http://www1.cs.columbia.edu/sip/servers.html

Também pretendemos instalar e testar operacionalmente um gateway SIP/H.323 que
possa integrar os ambiente SIP e H.323. Sendo que o H.323 é o ambiente VoIP mais
difundido, e o padrão adotado na primeira fase do GT-VoIP. Nosso objetivo é manter este
gateway de sinalização  completamente operacional para o ambiente VOIP. E realizar
testes de performance e extensões para agregar a interoperação com a maior quantidade
possível de sistemas.

Complementarmente, poderemos testar outras soluções baseadas em ambientes
heterogêneos de telefonia IP, como o Vocal da Vovida, que agrega SIP/H.323/MGCP em
um só software livre.
Referência: http://www.vovida.org/

Embora esta etapa seja mais operacional, pois pretendemos usar um gateway SIP/H.323
já disponível, o Lab VOIP possui experiência no desenvolvimento e operação deste tipo
de gateway.

Referência: Ribeiro, B.F.M.; Rodrigues, P.H.A.; Marcondes, C.A.C. Implementação
de Gateway de Sinalização entre Protocolos de Telefonia IP SIP/H.323. SBRC 2001
Simpósio Brasileiro de Redes. Florianópolis, SC. Julho, 2001

2.8 Reroteamento Dinâmico de Chamadas baseado em CAC e
QoS dinâmico

Exploraremos os recursos do gateway e dos PBXs para realizar operação de reroteamento
em caso de impossibilidade de fechamento de chamada pela rede IP, baseada em negação
de pedido de admissão de chamada. A negação de admissão pode ter várias causas e
poderemos reagir diferentemente a cada uma delas.



O reroteamento dinâmico por perda de QoS durante uma chamada é uma alternativa a ser
investigada. Entretanto, por limitações de programação de PBX uma solução prática pode
não ser possível. A previsão deste estudo é ocorrer na segunda metade do ano do GT,
lembrando que um usuário poderá sempre usar o serviço da rede de telefonia, caso o
serviço VOIP não esteja disponível momentaneamente.

2.9 Testbed MPLS e VOIP

Acreditamos que a implantação de MPLS no backbone da RNP possa ser uma
experiência muito positiva para facilitar a engenharia de tráfego na rede, principalmente
quando for necessário habilitar novos serviços ou experimentos que devem ser roteados
por caminhos determinados ou utilizar rotas alternativas para diferentes tráfegos. Realizar
operações de engenharia de tráfego na rede IP é impossível, pela falta de controle no
roteamento. O uso de MPL:S nos possibilita esta versatilidade. Como temos uma série de
recomendações que abordam a interoperação entre MPLS, Diffserv e Intserv, podemos
propor uma atividade nesta direção, aproveitando o Piloto VOIP com sua demanda de
tráfego em tempo real.

Com a chegada de novo hardware nos roteadores da RNP e com a entrada em operação
de POS (Packet Over Sonet), acreditamos que o uso de MPLS possa contribuir
significativamente para uma melhora da performance do backbone, permitindo que os
tráfegos sejam comutados em sua grande maioria com alocação de rótulo baseado em
topologia ou sob demanda com uso de RSVP. Para o caso de tráfego VOIP, a integração
entre RSVP e MPLS permitiria a alocação de rótulos como resposta à sinalização RSVP,
criando condições para uma gerência de tráfego mais eficaz.

Será necessário investigar o suporte de QoS, MPLS e RSVP nas interfaces POS.

O procedimento de implantação seria feito em dois passos. Inicialmente, seriam
investigadas em laboratório todas as interações necessárias entre os ambientes de
software (QoS, MPLS, RSVP, GK) e definida uma forma padrão de operação. A partir
deste primeiro passo, implantaríamos MPLS apenas num enlace ponto a ponto, somente
para verificar a alocação e forma de monitoração e gerência do ambiente MPLS. Estes
procedimentos serão importantes para uma definição da integração a posterior de MPLS
com diffserv e intserv. A partir do sucesso da ativação do MPLS neste enlace,
passaríamos a habilitá-lo em outro enlace, permitindo que o roteador do núcleo, em Rio
ou SP, passe a operar como uma verdadeira central de comutação. O tráfego de dados
passando por este roteador e destinado às interfaces operando com MPLS teria que ser
classificado de forma simples, já que MPLS requer que todo pacote seja rotulado.

A vantagem do uso de MPLS é permitir e forçar a RNP a aprender a lidar com esta
tecnologia, o que facilitará para o futuro a operação em suporte a outros tipos de tráfego
como fluxo de vídeo. A experiência em operar o MPLS para suporte a rede virtual de
VOIP pode ser muito interessante para uma futura integração com projeto Giga e outros.


