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1. Título 

Mconf: Sistema de multiconferência para acesso Interoperável web e móveis 

2. Coordenador 

Valter Roesler  

UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Porto Alegre, RS. Av. Bento Gonçalves, 9500, bloco IV, prédio 72, sala 233. Bairro 

Agronomia, CEP 91501-970. 

3. Resumo 

O objetivo principal deste projeto é a geração de um sistema completo de webconferência com 

capacidade de interoperar transparentemente entre computadores ligados na web e dispositivos 

móveis ligados nas redes de telefonia. O principal diferencial em relação aos produtos atuais 

(como o Adobe Connect ou o Cisco WebEx) é o sistema de gestão integrado com redes sociais, 

que facilita a localização dos usuários, transferência fácil da comunicação entre dispositivos e 

adaptação automática à capacidade do terminal, indo desde áudio simples até vídeo em alta 

definição. O produto principal é um software nacional de gestão de documentos, colaboração 

remota, compartilhamento de dados e comunicação de áudio, vídeo e dados em tempo real 

interoperável entre web e dispositivos móveis visando conferências ponto a ponto ou ponto-

multiponto, permitindo teletrabalho, reuniões a distância ou aulas remotas síncronas. 

4. Abstract 

The main objective of this project is to generate a complete webconference system with the 

ability to interoperate transparently among computers in the web and mobile devices in 

telephony operators. The main difference compared to current products (such as Adobe Connect 

or Cisco WebEx) is the integrated management system with social networks, which facilitates 

the users location, easy communication among devices and automatic adjustment to the capacity 

of the terminal, going from only audio to HD video. The main product is a national software of 

document management, remote collaboration, data sharing and communication of audio, video 

and data in real time, interoperable between mobile devices and webconferences, aiming point 

to point or point to multipoint videoconference, allowing telecommuting, distance meetings or 

remote synchronous classes. 

5. Parcerias 

6. Duração do projeto 

12 meses 
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7. Sumário executivo 

Este item será dividido nos seguintes subitens visando facilitar o entendimento: 1. Adaptação do 

software já desenvolvido pelo grupo; 2. Detalhamento das inovações; 3. Estratégias do projeto; 

4. Justificativa resumida; 5. Potencial de serviço para a RNP.  

7.1. Reutilização do software IVA 

A equipe que vai trabalhar já possui larga experiência no desenvolvimento de produtos de áudio 

e vídeo complexos, e essa experiência será utilizada para formar a base do Mconf, que também 

é bastante complexo. 

A Figura 1 mostra a imagem da tela principal da entidade Suíte do sistema IVA (Interativo de 

Vídeo e Áudio), produto desenvolvido no âmbito dos Grupos de Trabalho da RNP (2007 e 

2008), tendo se trabalhado na implantação do sistema na Escola Superior de Redes da RNP em 

2009 e 2010. A Figura 2 mostra a imagem de sua implantação no âmbito da Escola Superior de 

Redes da RNP (Rede Nacional de Pesquisa), que também é parceiro financiador do sistema. 

O sistema IVA também foi utilizado pelo Inmetro em cursos de Metrologia Legal e Metrologia 

Geral, com duração de 45 dias, ocorrido no final de 2008, que atualmente está patrocinando sua 

modificação para suportar o protocolo unicast e adaptação à diferentes larguras de banda, 

permitindo seu uso em locais remotos do País, onde existem alguns pontos do Inmetro. 

 

Figura 1. Entidade Suite do sistema IVA (Interativo de Vídeo e Áudio), desenvolvido pelo PRAV 

(www.inf.ufrgs.br/prav/esrtd e www.inf.ufrgs.br/prav/projetos_sicremaq.html). Essa entidade 

concentra até seis fluxos simultâneos das entidades “Apresentador” que ficam distribuídas, e seu 

operador decide quais fluxos devem ir para o ar. A figura foi retirada de uma aula prática, mostrando 

a comunicação (da esquerda para a direita e de cima para baixo) do professor na ESR-RS (Escola 

Superior de Redes do RS), os slides do professor na ESR-RS, grupo na ESR-DF (em Brasília), grupo 

na RNP-RJ, grupo no Instituto de Informática da UFRGS e um professor na ESR-MT, em Cuiabá. 

Esse produto está sendo implantado na RNP, no Inmetro, em aulas de especialização da UFRGS com 

Brasília, e em tratativas para outros locais. 

 

http://www.inf.ufrgs.br/prav/esrtd
http://www.inf.ufrgs.br/prav/projetos_sicremaq.html
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Figura 2. Fotos de uso do sistema em momentos experimentais entre RS e Brasília mostrando TV e 

slides do professor (foto da esquerda) e interação (foto da direita). 

O sistema IVA foi totalmente desenvolvido na UFRGS, pelo laboratório do PRAV, e a mesma 

equipe que o desenvolveu dará continuidade para a implementação do Mconf, objeto deste 

edital. Atualmente o grupo já possui as bibliotecas-base de desenvolvimento de captura de 

imagens, compressão MPEG-2 e H.264, comunicação via rede, transmissão multicast, 

autenticação e visualização. Dessa forma, em termos de metodologia de desenvolvimento, o 

grupo irá buscar a reutilização das bibliotecas quando possível, e adaptar as mesmas para os 

objetivos específicos do Mconf. Assim, a expectativa é minimizar enormemente a quantidade de 

trabalho do grupo, visto que já existe um produto-base e equipe experiente para começar.  

7.2. Detalhamento das inovações 

O sistema Mconf insere uma série de inovações sobre o IVA, são elas: 

 Interface web: isso exige do sistema um mecanismo de conversão do vídeo para plug-ins 

disponíveis nos navegadores, como flash ou silverlight. 

 Capacidade de interoperar com dispositivos móveis: isso exige a adaptação da resolução e 

banda da transmissão de áudio e vídeo para se adaptar às interfaces menores dos 

dispositivos móveis. 

 Transferência da conferência para dispositivos móveis: isso exige a utilização de padrões já 

estabelecidos atualmente, como o SIP (Session Initiation Protocol), bem como o 

desenvolvimento de interfaces interoperáveis, o que o grupo também possui experiência. 

 Desenvolvimento completo do sistema de gestão: esse é o elemento mais inovador do 

Mconf, pois deverá permitir grande facilidade para efetuar: conferências ponto a ponto, 

ponto-multiponto, agendamento de reuniões, indicação das pessoas que estão online no 

momento (a estilo do skype), facilidade de iniciar uma conferência de forma intuitiva, 

clicando-se nos nomes envolvidos, facilidade de transferência da ligação web-móvel-web, e 

assim por diante. 

 Desenvolvimento do sistema colaborativo. Atualmente o sistema IVA possui somente 

colaboração via chat e desktop. O objetivo é expandir essa colaboração para notas, arquivos, 

quadro branco, controle remoto de apresentação, entre outras. 

 Desenvolvimento de um servidor de streaming inteligente, permitindo a transmissão das 

comunicações para uma larga audiência, onde cada fluxo se adapta automaticamente às 

capacidades individuais dos dispositivos, sendo maleável desde somente áudio de baixa 



 5 

qualidade até áudio surround com vídeo em alta definição – limitado à capacidade de 

processamento da estação servidora. A estação servidora deverá ser desenvolvida de forma 

escalável, de forma a poder, de forma transparente para o usuário, atender um número 

incrementalmente maior de usuários dependendo do número de servidores colaborando. 

 Estudo aprofundado de novas tecnologias de conferência, como realidade aumentada, 

realidade virtual, comandos por voz, holografia, e assim por diante. O estudo deverá possuir 

um caráter prático, visando implementações futuras para manter a competitividade do 

produto e acompanhando o desenvolvimento existente no restante do mundo, buscando 

sempre se manter na ponta da tecnologia e minimizando cada vez mais a dependência 

tecnológica externa. 

7.3. Estratégias do projeto 

A principal estratégia deste projeto será fazer os desenvolvimentos de forma integrada e 

alinhada com o que o restante do mundo está fazendo. A problemática envolvida nesta proposta 

é global, e grupos do mundo inteiro estão se reunindo visando um desenvolvimento conjunto 

para a criação de uma ferramenta open source que faça parte dos objetivos descritos nesta 

proposta. 

Em recente viagem ao congresso Terena 2010, na Lituânia, o autor teve contato com diversos 

grupos na Europa e Estados Unidos que estão abordando exatamente esses problemas, e se 

integrando para um grande desenvolvimento conjunto. 

O problema, no Brasil, é que não existe (até onde eu conheça) algum grupo forte trabalhando de 

forma integrada com essa tendência de unir esforços. Os principais grupos aos quais o autor está 

ligado são: 

 TF-Mídia: Task Force de multimídia – iniciativa européia, do Terena; 

 Opencast community: comunidade da América do norte de multimídia. 

Essas comunidades se integraram, finalmente, e a lista de mails vai para pessoas ligadas a 

ambas comunidades. Várias iniciativas estão em andamento, conforme descrição a seguir. 

Além desses grupos, sabe-se que a rede CLARA, da América Latina, está procurando uma 

solução nesse sentido, e indo buscar essa solução na Europa, junto à comunidade do TF-Mídia e 

Global Plaza, entre outras. 

As principais iniciativas que o autor conhece e vale a pena mencionar estão descritas a seguir. 

Como estratégia de projeto, os primeiros meses serão de estudo detalhado de cada uma das 

soluções descritas a seguir, a fim de que exista um alinhamento do Mconf com o que está 

acontecendo mundialmente, a fim de não ficarmos isolados na solução. Algumas soluções a 

seguir são opensource, outras não. As principais que pretendemos nos integrar são as do 

Opencast e TF-Media, mas um estudo detalhado será necessário. 

 http://www.opencastproject.org/: Opencast Mattherhorn é um projeto (EUA) que 

oferece uma plataforma livre para suporte e gerência de conteúdo de áudio e vídeo. 

 http://www.terena.org/activities/media/: TF-Media, comunidade ligada ao Terena; 

 http://globalplaza.org/: ferramenta que provê conferências virtuais, em desenvolvimento 

na Espanha. 

http://www.opencastproject.org/
http://www.terena.org/activities/media/
http://globalplaza.org/
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 http://mam.uninett.no/limesurvey/index.php?sid=64632&lang=en: pesquisa do 

TF_Media para ver quem está trabalhando com vídeo, e de que forma. 

 http://vivu.tv/vivuweb/products/vuroom/: solução de plug-in sobre o skype; 

 http://evo.caltech.edu/evoGate/: solução de videoconferência; 

 http://blog.gingertech.net/2010/05/20/vp8-adobe-is-the-key-to-open-video/: notícia 

sobre o uso de VP8/Webm. 

A metodologia pretendida é baseada no modelo XP (Extreme Programming), onde se busca 

efetuar rapidamente um núcleo funcional testado e validado, aumentando suas funcionalidades 

de forma incremental através de ciclos de desenvolvimento contínuos, buscando feedbacks com 

o usuário final através de testes de usabilidade ao longo do projeto. 

Com base nisso, definiu-se os seguintes módulos para o sistema: 

Módulo 1: Especificação da arquitetura e design: envolve reuniões de brainstorm da equipe 

visando a especificação detalhada do sistema, ou seja: 

 Criação do design gráfico inicial para móveis e web – será contratado um profissional para 

isso, visando dar ao produto um caráter atrativo e moderno, contemplando os recursos e 

inovações previstas ao sistema. A base para as idéias será obtida dos softwares atuais mais 

usados na web, como o skype, cisco webex, adobe connect, google talk, e assim por diante. 

Estudos aprofundados serão feitos nas ferramentas descritas anteriormente, como o 

GlobalPlaza, Opencast, Vidyo, etc. O design de móveis será bastante crítico, visto que deve 

ser fácil de utilização, porém sofre com questões de desempenho dos dispositivos e 

resolução dos monitores de aparelhos celulares. 

 Detalhamento da arquitetura: será definido o modelo geral do sistema, contemplando, entre 

outros aspectos: mecanismo de interação entre servidor e clientes; utilização de unicast e 

multicast; padrões para adaptabilidade de banda; mecanismos de detecção automática das 

capacidades dos clientes; adaptação das bibliotecas do sistema IVA; definição das 

bibliotecas adicionais; mecanismos de escalabilidade e divisão de tarefas entre servidores 

para conferências com muitos usuários; etc. 

Módulo 2: Desenvolvimento do aplicativo básico: envolve os resultados para o primeiro ano de 

projeto, permitindo uma comunicação simples através do Mconf, permitindo áudio e vídeo para 

web e móveis. Os principais pontos são: 

 Autenticação de usuários; 

 Sistema de comunicação web e celular via áudio e vídeo totalmente funcional, com 

resoluções fixas; 

 Interface gráfica básica do servidor, do cliente web e do cliente móvel definida e 

implementada 

 Testes de usabilidade efetuados. 

Módulo 3: Desenvolvimento do aplicativo avançado: envolve a inserção de facilidades 

adicionais para web e dispositivos móveis, provavelmente para o segundo ano de projeto, caso 

haja. As facilidades são: 

 Implementação de chat privado e público. 

http://mam.uninett.no/limesurvey/index.php?sid=64632&lang=en
http://vivu.tv/vivuweb/products/vuroom/
http://evo.caltech.edu/evoGate/
http://blog.gingertech.net/2010/05/20/vp8-adobe-is-the-key-to-open-video/
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 Adaptação automática da banda (desde só áudio até vídeo HD). 

 Testes do sistema em ambientes de telepresença e teletrabalho. 

 Implementação do ambiente colaborativo, com quadro branco, transmissão de slides de 

apresentação e notas de reunião. 

 Possibilidade do compartilhamento do desktop, arquivos e documentos.  

 Implementação do servidor de streaming. 

Módulo 4: Possibilidades de inovação através de novas tecnologias: envolve resultados dos 

estudos realizados ao longo do projeto. Vai se buscar manter o sistema Mconf no estado da arte 

mundial. Deve envolver tecnologias como realidade aumentada, realidade virtual, comandos por 

voz, e assim por diante. O objetivo é obter um relatório detalhado já com a arquitetura de 

implementação no sistema, visando uma posterior continuidade e buscando evitar que o sistema 

seja ultrapassado por tecnologias estrangeiras. 

7.4. Justificativa resumida 

O acesso a dispositivos de acesso em banda larga no Brasil tem apresentado um crescimento 

significativo, tanto para o acesso fixo quanto, particularmente, no acesso móvel, através do uso 

das tecnologias 3G. Nesse contexto, abre-se o leque para uso de aplicações diversas 

possibilitadas justamente pela disponibilidade de um acesso de rede com qualidade e vazão 

suficientes.  

Em paralelo a isso, sabe-se que a população brasileira está adquirindo dispositivos móveis a 

uma taxa bastante elevada. Atualmente já existem 160 milhões de telefones celulares no Brasil, 

e tais telefones estão ganhando novas características, como câmera de vídeo, conexão wi-fi, 

conexão 3G, aumento no poder de processamento, e assim por diante. Devido a isso, os 

fabricantes estão inserindo novos recursos nos aparelhos, como mensagens de vídeo MMS 

(Multimedia Message System), armazenamento de voz, armazenamento de vídeo, e assim por 

diante. 

Como fato adicional, as empresas também buscam mecanismos capazes de propiciar uma 

comunicação interna e treinamento adequado de suas equipes. 

É exatamente nessa problemática atual que o projeto proposto neste edital se encaixa. O projeto 

se justifica por integrar grupos experientes nas áreas de desenvolvimento para celulares, 

codificação de vídeo e videoconferência. 

Além dos fatos destacados, observa-se a virtual inexistência de soluções tecnológicas nacionais 

na área, com as empresas recorrendo a soluções importadas de alto custo.  

O mercado de webconferencing possui diversos players, porém o mesmo pode ser reduzido a 

três grandes participantes na atualidade: WebEx, Microsoft Live Meeting e Adobe Connect. O 

custo das soluções, mesmo em grandes volumes, é alto, o que dificulta sua entrada no mercado 

brasileiro. O produto aqui previsto busca facilitar o uso dessas soluções nacionalmente e, 

simultaneamente, não ficar dependente de soluções externas. 



 8 

7.5. Potencial para serviço RNP 

O produto proposto tem potencial para se transformar num serviço semelhante ao existente com 

o Adobe Connect hoje na RNP. A idéia seria utilizar o Mconf para a criação de salas virtuais 

para encontros via web, com o diferencial de integração em redes sociais (não existe no Adobe 

Connect) e acesso a dispositivos móveis (também não existe no Adobe Connect). 

8. Ambiente para testes do protótipo 

Para testar o sistema nesse primeiro ano não precisa nada especial, pois o sistema é exatamente 

para ser de fácil utilização. Para os clientes, os testes previstos são de uso de banda / capacidade 

de processamento / resolução e adaptabilidade na qualidade do vídeo de acordo com a situação. 

Serão efetuados testes com notebooks, desktops e telefones celulares que o grupo já possui, 

todos com o sistema Android (para esse primeiro ano). 

Em termos do servidor, a idéia é verificar quantas salas ele suporta e qual a capacidade de 

processamento e banda. Para isso, será utilizado uma máquina normal para servidora, e o 

aprendizado com essa máquina será utilizado para prever a necessidade de capacidade de 

processamento do servidor x número de clientes servidos. 

 

 


