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Este documento apresenta algumas soluções de videoconferências com o intuito de auxiliar as 
organizações usuárias da RNP na modelagem e definição de um serviço de videoconferência para 
sua instituição. 
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1. 
Introdução 
 
Este documento apresenta soluções de videoconferência com o intuito de auxiliar as organizações 
usuárias da RNP na escolha e implementação de sistemas de videoconferência na sua instituição.  As 
soluções que serão discutidas neste documento são baseadas em IP, devido: 
 A tecnologia de comunicação ser de menor custo; 
 A sua facilidade de integração a redes de TI; 
 A presença de uma infra-estrutura IP em toda organização; 
 A grande quantidade de aplicações multimídia baseadas em IP; 
 E, IP poderá prover maior confiabilidade, qualidade e gerenciabilidade. 

 
Até pouco tempo atrás, os sistemas baseados em Redes Digitais de Serviços Integrados (RDSI, do 
inglês ISDN) constituíam-se o foco das soluções de videoconferência disponibilizadas no mercado, 
mas atualmente, devido, principalmente, ao seu alto custo e a sua não disponibilidade em muitos 
lugares, está perdendo o mercado para os sistemas baseados em IP.   
 
A abordagem sobre sistemas de videoconferência foi dividida em dois tópicos: 
 Soluções de videoconferência para uso individual; 
 Soluções de videoconferência para uso em salas de conferência; 

 
Estas duas abordagens serão expostas, respectivamente, nos itens 3 e 4 deste documento. Porém, 
para escolher a solução mais adequada ao ambiente de videoconferência que se deseja implantar é 
necessário compreender os tipos de cenários possíveis e identificar o que mais se aproxima do 
ambiente que se pretende criar. Uma breve discussão sobre cenários será apresentada no item 2. 
 
Existem situações em que um usuário de videoconferência precisa comunicar-se com três (3) ou mais 
localidades simultaneamente. Neste caso, usando apenas estações de videoconferência, isto não é 
possível. É necessário um recurso extra que consiga gerenciar os diversos fluxos de áudio, vídeo e 
talvez dados também e distribuí-los corretamente a cada participante. Para isto, são usadas 
tecnologias como SIP e H.323, dentre outras. Esta questão será tratada no item 5 deste documento. 
 
Por fim, serão apresentadas as considerações finais sobre as soluções de videoconferência no item 6 
e listadas as referências usadas para produzir este documento no item 7. 
 
 
2. 
Cenários de videoconferência 
 
Neste item, Cenários de videoconferência, pretende-se com a apresentação de algumas figuras, 
ilustrar alguns possíveis cenários usados para videoconferência. Desta forma, o leitor poderá ter uma 
idéia de alguns cenários para videoconferência e, com base nestas informações modelar o cenário 
que melhor atenda as suas necessidades. 
 
Cenários ilustrados1: 

                                                           
1 Os cenários foram chamados de A, B, C e D apenas para facilitar referências a cada um no decorrer deste 

documento. 
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Equipamentos: 
 Computador com câmera e suporte multimídia 
 Headseat 

Equipamentos: 
 Equipamento de videoconferência integrado com 
câmera 
 Microfone de mesa  
 Monitores (ou projetores) 
 Quadro branco e câmera de documentos (se 
necessário) 

Equipamentos: 
 Equipamento de videoconferência com câmera 
 Microfone de mesa  
 Um (1) ou dois (2) monitores 

 Cenário A – usando um computador pessoal; 
 Cenário B – usando um equipamento específico (para 1 ou 2 pessoas, no máximo); 
 Cenário C – usando uma sala de reuniões; 
 Cenário D – usando uma sala de aula. 

 
2.1. 
Cenário A – usando um computador pessoal 

 
 

 
 
 
 

 
 

Figura 1 – Ilustração Cenário A – usando um computador pessoal 
 
2.2. 
Cenário B – usando um equipamento específico (para 1 ou 2 pessoas, no máximo) 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Ilustração Cenário B – usando um equipamento específico (para 1 ou 2 pessoas, no máximo) 
 
2.3. 
Cenário C – usando uma sala de reuniões  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3 – Ilustração Cenário C – usando uma sala de reuniões 
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Equipamentos: 
 Câmeras (principal e auxiliares) 
 Monitores (ou projetores) 
 Microfones espalhados pela sala 
 Quadro branco 
 Câmera de documentos

2.4. 
Cenário D – usando uma sala de aula 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 4 – Ilustração Cenário D – usando uma sala de aula 
 
 
3. 
Soluções de videoconferência para uso individual 
 
As soluções de videoconferência deste tipo são ideais para locais onde haverá apenas uma pessoa, 
seja utilizando um computador ou um equipamento específico de videoconferência pessoal2. A seguir 
serão apresentados os requisitos de software e hardware para cada uma das possibilidades. 
 
3.1. 
Usando um computador pessoal 
 
3.1.1.  
Soluções com software gratuitos 
 
 Microsoft NetMeeting [1]; 
 GnomeMeeting [2]; 
 Mbone [3]; 
 OhPhone [4]; 
 iVisit para conexões ponto a ponto [5]; 
 Outras. 

 
3.1.2.  
Soluções com software proprietários 
 
 Soluções First Virtual Communication (FVC) – CUSeeMe, Click to Meet, Click to Meet  Express, etc 

[6]; 
 Cliente do Access Grid – requer acesso ao serviço Access Grid [7];  
 IVisit para conexão simultânea com até 8 participantes [5]; 
 Outras. 

 

                                                           
2 Ressalva: alguns equipamentos específicos para uso individual conseguem comportar até 2 participantes no 

mesmo local sem prejudicar a qualidade da videoconferência. 
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3.1.3.  
Recomendação de hardware 
 
Embora a configuração do hardware possa variar dependendo do software escolhido, como regra 
geral vale a seguinte recomendação: 
 Pentium III 800 MHz ou superior; 
 Mínimo de 256 MB de memória RAM; 
 Placa de rede; 
 Placa de som; 
 Headset; 
 Câmera de vídeo com conexão via USB, fireware ou na placa de captura.  

 
Observação: não confundir câmeras de vídeo com WebCams, pois a qualidade do vídeo obtida com 
câmeras de vídeo é superior.  Um exemplo é a câmera da Polycom, ViaVideo II, com sistema 
integrado de câmera, codec e microfone. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 – Polycom ViaVideo II [8] 
 
3.2. 
Usando um equipamento específico 
 
As soluções de videoconferência pessoal com equipamento específico de hardware, permitem ao 
usuário o uso do sistema sem a necessidade de um computador e, por ser um hardware dedicado, 
uma melhor qualidade pode ser obtida quando comparada às soluções apresentadas no item 3.1. 
Como exemplo, pode-se citar a solução da Tandberg 1000, Polycom iPower Executive, dentro outras. 
 
3.2.1. 
Tandberg 1000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6 – Tandberg 1000 [9] 
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3.2.2. 
Polycom iPower Executive 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 – Polycom iPower Executive [8] 
 
 
4. 
Soluções de videoconferência para uso em salas de conferência 
 
Uma solução de videoconferência deste tipo é ideal para situações onde um grupo estará reunido em 
uma sala para comunicar-se com alguém (ou um outro grupo) remotamente. Diferente das soluções 
apresentadas no item 3, estas soluções são mais caras por precisarem garantir uma melhor qualidade 
para atender as necessidades do grupo.  
 
Os equipamentos usados neste caso são específicos para videoconferência e são usados juntamente 
com câmeras de documentos, quadros brancos (whiteboards) eletrônicos e outros periféricos, 
dependendo na necessidade de cada grupo (vide Anexo A para mais informações sobre estes 
periféricos). 
  
Há muitos fabricantes de equipamentos deste tipo, sendo assim, apenas para exemplificar, serão 
apresentados alguns nesta sessão. 
 
4.1. 
Polycom ViewStation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8 – Polycom ViewStation [8] 
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4.2. 
Tandberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 – Tandberg 2500 [9] 
 
No anexo B pode ser verificada uma comparação técnica de alguns equipamentos de 
videoconferência deste tipo, ou seja, usados em salas de conferências. 
 
 
5. 
Soluções para viabilizar a comunicação entre 3 ou mais localidades simultaneamente 
 
Quando 3 ou mais localidades querem comunicar-se entre si usando uma solução de 
videoconferência, além dos equipamentos de videoconferência, há necessidade de um recurso extra 
para gerenciar os diversos fluxos de áudio, vídeo e dados, garantindo, desta forma, a entrega correta 
dos fluxos a cada cliente (localidade conectada a sessão de videoconferência). 
  
Atualmente, as soluções mais conhecidas são: 
 Implementações compatíveis com o padrão H.323 da ITU-T3; 
 Implementações compatíveis com o padrão SIP da IETF4; 
 Implementações baseadas em tecnologia multicast. 

 
Como o objetivo deste item não é descrever cada uma dessas tecnologias, será apresentada uma 
breve descrição de cada tecnologia, alguns dicas de documentação sobre o assunto e, na seqüência, 
serão mostrados exemplos de implementações. 
  
5.1. 
Implementações compatíveis com o padrão H.323 da ITU-T 
 
A maioria dos equipamentos de videoconferência disponíveis foi implementada com base na 
recomendação H.323 da ITU-T. Esta recomendação, na verdade, especifica uma série de outras 
recomendações que juntas definem como implementar “Sistemas de comunicação multimídia 

                                                           
3 ITU-T – International Telecommunication Union Telecommunication Standardization sector [12] 
4 IETF – Internet Engineering Task Force [13] 
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baseados em pacotes”, seu foco principal é telefonia IP, mas inclui também recomendações para 
implementação de compartilhamento, conferências, vídeo, etc [11].  
 
Na recomendação H.323 são definidos quatro componentes: 
 Terminal: corresponde ao computador pessoal utilizado na rede, a qual provê comunicação em 
tempo real. Todos os terminais devem suportar voz. O suporte a vídeo e dados é opcional; 
 Gateway: é um elemento opcional em conferências H.323, que têm como função prover a 
comunicação de terminais H.323 com outros terminais de padrões diferentes (H.310, H.321, 
H.322); 
 Gatekeeper:  é o componente mais importante. Atua como ponto central para todas as chamadas 
dentro de sua zona5 e provê serviços de controle de chamada para registrar participantes. Dentre 
outras coisas, são também responsáveis pelo gerenciamento da largura de banda em conferências 
H.323; 
 Multipoint Control Unit (MCU): é o componente que possibilita conferências entre três ou mais 
participantes. Sob H.323, um MCU consiste de um Multipoint Controller (MC) e zero ou mais 
Multipoint Processors (MP). O MC manipula as negociações entre todos os terminais para 
determinar capacidades comuns para processamento de áudio e vídeo. Já o MP é o responsável 
por mesclar, chavear e processar os bits de áudio, vídeo e/ou dados.  

 
Dica de leitura: artigo publicado no NewsGeneration, H.323: um padrão para sistemas de 
comunicação multimídia baseado em pacotes, poderá ajuda-lo a compreender melhor este padrão [14] 
 
Dentre as implementações de MCUs que viabilizam a comunicação entre 3 ou mais pessoas em 
localidades distintas, pode-se citar: 
 Cisco IPVC 3540; 
 Polycom MGC; 
 Radvision ViaIP ou Invision; 

 
Dica para leitura:  há um documento de referência, o REF0290a – Comparação de Multipoint Control 
Units (MCUs): levantamento para o Projeto Serviço de Videoconferência, que mostra uma 
comparação técnica destas soluções e poderá ajuda-lo a compreender melhor as características de 
cada solução [15].  
 
As quatro figuras a seguir ilustram esses equipamentos: 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10 – Imagem do Cisco IPVC 3540        Figura 11 – Imagem do Polycom MGC-50 
 
 
 
 

                                                           
5  Zona é o conjunto de todos terminais, gateways e MCUs gerenciados por um único gatekeeper. Uma zona deve 

incluir, pelo menos, um terminal e pode incluir segmentos de LAN conectados usando roteadores. 
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Figura 12 – Imagem do Radvision ViaIP                            Figura 13 – Imagem do Radvision Invision 
 
É importante ressaltar que as soluções comentadas anteriormente são baseadas em hardware, porém 
existem outras soluções de MCUs que são baseadas em software. As primeiras costumam ser mais 
robustas e possuem hardware otimizado para desempenhar apenas está função. Já as soluções 
baseadas em software geralmente são instaladas em computadores com sistema Microsoft Windows, 
o que implica em ter outros aplicativos do sistema executando simultaneamente, o que pode levá-las a 
uma perda maior no desempenho quando comparadas com as soluções baseadas em hardware. 
 
Alguns exemplos de soluções baseadas em software são: 
 VRVS [10]; 
 OpenH323 [4]; 
 Dentre outras. 

 
Dica para leitura: há um artigo sobre o VRVS no NewsGeneration, “VRVS – Virtual Rooms 
Videoconferencing System: um sistema de videoconferência”. Este documento poderá ajudá-lo a 
entender melhor esta solução [16]. 
 
5.2. 
Implementações compatíveis com o padrão SIP da IETF 
 
O Session Initiation Protocol (SIP) é um padrão aprovado pelo IETF e constitui-se uma alternativa ao 
H.323. Assim como outros protocolos dominantes na Internet (HTTP, FTP, etc.), baseia-se em texto.  
 
O SIP preocupa-se com a sinalização e não tenta definir qualquer aspecto de comunicação multimídia, 
como o H.323 faz. Conseqüentemente, ele pode ser documentado em menos que 130 páginas de 
leitura relativamente fácil. O SIP reutiliza algumas características de outros protocolos, como por 
exemplo, os cabeçalhos, erros e regras de codificação do HTTP. Por outro lado, o padrão H.323 é 
mais complexo e sua composição, incluindo todas as subrecomendações, resulta em mais de 700 
páginas [17]. 
 
O protocolo de sinalização SIP inicia uma sessão entre usuários e é usado para serviços de 
localização de usuários, controle de chamada e gerência de participantes em uma conferência 
(usando uma extensão SIP). O SIP não define o tipo de sessão que é estabelecida, de forma que 
pode ser facilmente usado, tanto para estabelecer sessões de jogos, como para estabelecer 
conferências de vídeo e áudio [18]. 
 
Algumas soluções que viabilizam a comunicação entre 3 ou mais participantes e implementadas com 
base no padrão SIP são o SDR6 [3] e o FreePhone7 [19]. 

                                                           
6 Aplicação usada no MBone 
7 Solução que suporta apenas a transmissão de áudio durante conferências 
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5.3. 
Implementações baseadas em tecnologia multicast 
 
Este termo pode parecer estranho, mas é assim que alguns fabricantes estão classificando os seus 
produtos.  Estranho porque essa tecnologia é amplamente usada junto com MCUs e aplicações 
MBone. Porém, alguns fabricantes como é o caso da inSORS [20], afirma que os seus produtos não 
são baseados em H.323 nem SIP e sim em multicast.  
 
No exemplo citado, a inSORS, um dos produtos oferecidos é o  inSORS Grid. Este produto é baseado 
em software e excelente para aplicações onde há necessidade de se visualizar várias imagens de 
participantes ao mesmo tempo com uma boa qualidade e performance. O acesso às salas virtuais 
deste serviço pode de dar através do portal do Access Grid [21] ou de um servidor personalizado 
instalado no cliente.  
 
Este serviço está tendo boa aceitação e conta com vários clientes, dentre eles, a Internet2, vários 
institutos de pesquisa norte-americanos e internacionais, universidades e instituições da iniciativa 
privada como Johnson and Johnson,  Ford Motor Company e Motorola. 
 
Dica para leitura: há um relatório de avaliação, o REL0983 – inSORS Grid: avaliação preliminar,  que 
comenta as soluções oferecidas pela família de produtos de comunicação e colaboração inSORS Grid 
da empresa inSORS. Este documento poderá ajudá-lo a entender melhor as características desta 
solução [22].  
 
6. 
Considerações finais 
 
Como se pôde notar, videoconferência é um assunto bastante amplo, há muitas soluções disponíveis 
no mercado e não basta apenas escolher o equipamento de videoconferência, tem que considerar 
também a escolha dos periféricos (câmera de documentos, projetor, etc.) e da solução que será 
utilizada para possibilitar que três (3) ou mais localidades consigam comunicar-se simultaneamente. É 
este conjunto de equipamentos em harmonia com a sala adequadamente preparada (iluminação, 
acústica, etc.) que forma o ambiente de videoconferência. 
 
Neste documento procurou-se abordar esses componentes do ambiente de videoconferência de tal 
forma que o leitor pudesse entender os principais pontos envolvidos na modelagem e implementação 
de um ambiente de videoconferência, sem entrar muito em detalhes técnicos.  
 
Por fim, é importante salientar que muito está sendo investido nesta área e que a tendência é que os 
equipamentos melhorem cada vez mais em desempenho e qualidade por um custo mais acessível.  
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Anexo A – Descrição dos equipamentos adicionais8 
 
Alguns equipamentos são essências em uma sala de videoconferência: 
 Videocassete: útil para gravar as sessões de videoconferência e reproduzir fitas já gravadas; 
 Computador: deve estar ligado diretamente ao  equipamento de videoconferência para possibilitar 
o compartilhamento de arquivos Microsoft PowerPoint e também para viabilizar a gravação das 
sessões com  tecnologia de streaming;  
 Rack: móvel para colocar a televisão e o equipamento de videoconferência; 
 Televisor: equipamento útil para recepção de imagens remotas e visualização da imagem local. 
Marca recomendada: Sony. Tamanho: 29” ou 34”; 
 Projetor: útil para projetar a tela de um computador para os participantes locais; 
 Tecnologia de streaming: (software/hardware) útil para gravar videoconferências e disponibilizar 
para participantes somente ouvintes. Exemplos: PictureTel eVideo Application Server, Polycom – 
StreamStation, dentre outros;  
 Scanner: útil para digitalizar imagens e transmiti-las através do computador que está ligado ao 
equipamento de videoconferência; 

 
Em consulta a um de nossos fornecedores, Siemens – Campinas, recebemos um documento bastante 
explicativo sobre outros periféricos que podem ser utilizados em uma videoconferência: 

 
A-1. Câmeras de documentos 
  Visual Concert DC 

Com a câmera de documentos de alta-resolução até 1280 x 1024 (SXGA) em sua solução 
de videoconferência, os documentos ou objetos 3D serão analisados pela outra localidade 
com maior riqueza de detalhes. Possui botões específicos para a linha ViewStation de 
Preview e SnapShot. Possui conexão Ethernet para visualização de imagem via web 
browser. Possui slot PCMCIA para armazenamento e transporte de arquivos. 
 

  Canon RE-350 
A câmera de documentos Canon RE-350 é a opção ideal de câmera de documentos para 
suprir a demanda da variedade de aplicações relacionadas com o envio de imagens.  A 
fonte poderá ser um documento, fotografia, slide, raio-x, negativo ou objetos 
tridimensionais. Possui controles de foco, zoom, conversão de negativo/positivo, luzes e 
possui entradas auxiliares de vídeo. Possui também entrada RS-232 para que possa ser 
controlada por um PC ou por controles de salas como Creston e AMX. 
 

  Elmo PT-50N 
A Elmo PT-50N é um modelo de câmera de documentos de baixo custo, mais simples e 
compacta para aplicações onde não é necessário ter-se todos os recursos da Canon RE-350. 
Pode ser utilizada para mostrar documentos, gráficos ou objetos tridimensionais. 
 

  DocCam Pro VC 
A DocCam Pro VC é um modelo de câmera de documentos com a função de scan converter 
embutida. Isso significa que você poderá utilizá-la tanto para mostrar um documento para uma 
outra localidade como para enviar a imagem de um PC pela videoconferência. Ideal para 
sistemas de videoconferência que não possuem dispositivos de captura de imagem de PCs. 

                                                           
8 Levantamento realizado em agosto de 2002 por Graciela Machado Leopoldino, João Luiz de Brito Macaíba, 

Márcia Regina de Souza e Suelaine Montanini para documento interno da RNP. 
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A-2. Visual Concert FX 
 
O Visual Concert FX foi desenhado especialmente 
para linha ViewStation FX para utilizar sua 
capacidade de envio de imagens em alta definição 
para a outra localidade. Com o Visual Concert FX 
você poderá enviar a imagem de um PC ou laptop 
para o ViewStation FX mantendo sua resolução 
natural (até SXGA – 1280 x 1024). 
 
A-3. Câmera Auxiliar 
 
Dependendo do formato e tamanho da sala de videoconferência e do tipo de aplicação, às 
vezes é necessário ter-se outros ângulos de visão. Para isso, utilizam-se câmeras auxiliares 
que permitem, por exemplo, em uma sala de educação à distância, que a câmera principal do 
sistema de videoconferência capte a imagem dos alunos de frente e a câmera auxiliar capte a 
imagem do professor de frente. Os movimentos dessa câmera auxiliar são controlados pelo 
console infravermelho do sistema de videoconferência. 
 
A-4. Ceiling Camera 
 
A Ceiling Camera funciona como uma câmera auxiliar da videoconferência. É possível movê-la 
com as setas de controle de câmera da videoconferência, é preparada para ser acoplada no teto 
e possui um poderoso zoom de xxxxxxx. Ela poderá ser utilizada em inúmeras aplicações, por 
exemplo: uma sala de cirurgia para focar o paciente de um ângulo superior ou para focalizar 
grandes mapas ou posters. 
 
A-5. ImageShare 
 
Envie a imagem de uma apresentação do seu lap top aos participantes de uma videoconferência  
pressionando um único botão. Além de prático, o ImageShare garante altíssima resolução 
quando utilizado com equipamentos que se utilizam da tecnologia iPower. 
Utilizado com iPower 600 e 900.  

 
A-6. Whiteboard e FlipChart Interativos 
 
O Whiteboard e FlipChart Interativos são quadros digitalis que se conectam ao 
sistema de videoconferência para que se possa colaborar dados com a 
localidade remota de forma completamente natural. No Whiteboard Interativo 
pode-se escrever normalmente no quadro, projetar a imagem de um 
microcomputador e também trabalhar com os aplicativos do microcomputador 

a partir do quadro. Toda a imagem projetada é enviada à 
localidade remota através do equipamento de 
videoconferência e, se a outra localidade tiver também o 
Whiteboard Interativo, essa imagem será enviada ao 
quadro e de forma compartilhada, ou seja, a pessoa da 
outra localidade pode escrever ou alterar os dados 



Soluções de videoconferência: documento de referência 16

também. Com o Flipchart Interativo pode-se ter a imagem do que for escrito neste enviada à 
localidade remota. Se a localidade remota tiver o Whiteboard Interativo, a imagem do que é escrito no 
Flipchart é enviado ao quadro. 
 
A-7. eBoard 
 
Muitas vezes, é interessante que os participantes de uma reunião assistam às suas 
anotações, que podem ser feitas num quadro branco comum ou numa lousa. O eBoard 
permite que essa informação seja compartilhada com as demais localidades. Desta forma, 
você não deixa passar nenhum detalhe em branco. 
OBS.: Não acompanha o quadro, apenas os sensores, canetas e apagador especiais. 
 
A-8. Monitor XGA 
 
Este monitor foi desenhado para você obter a máxima qualidade de imagem de um 
sistema de videocolaboração de última geração. Possui definição XGA, a mesma 
encontrada nos principais monitores de microcomputador do mercado. Disponível nos 
tamanhos 29” e 34”.  
 
A-9. Projetor XGA 
 
Para que se obtenha a máxima qualidade de resolução de um sistema de videocolaboração 
iPower numa grande sala de reunião ou auditório, colocamos à sua disposição os projetores 
com resolução XGA.  
 
A-10. Push to Talk 
 
Numa reunião ou palestra com várias pessoas, muitas vezes, torna-se necessário um mecanismo de 
posicionamento rápido de câmera. Push to Talk é um botão que, quando pressionado, focaliza a 
pessoa que está falando. As posições devem ser pré-programadas no sistema. 
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Anexo B – Comparação técnica de alguns equipamentos de videoconferência9 
 
Neste anexo, apresentamos a tabela B-1 que mostra uma comparação entre produtos de videoconferência de alguns dos principais fornecedores do mercado: a 
Polycom / Picturetel e Tandberg. 

 

Polycom Tandberg 
Características 

VS SP 128 VS H.323 VS FX  iPower 680 880 2500 
Largura de banda máxima       

H.320 128 Kbps 512 Kbps 1.920 Mbps 512 Kbps 384 Kbps 384 Kbps 
H.323 768 Kbps 768 Kbps 1.920 Mbps 768 Kbps 768 Kbps 768 Kbps 

Vídeo       
Padrões       

H.261 Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
H.263 Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

H.263+ Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
H.263++ Não Não Não Sim Sim Sim 

Entradas de vídeo       
Câmera de vídeo auxiliar ou de 

documento (S-Vídeo)  
1 1 2 1  1 2 

PC ou Laptop (VGA)  Não Não Não 1 x SVGA 1 x XGA 1 x XGA 
VCR (RCA, composto)  1 1 1 1 2 2 

Saídas de vídeo       
Monitor (S-Vídeo) 1 2 2 1 1 2 

Monitor (VGA) Não Não 1 x SXGA 1 x XGA 1 x SVGA 1 X SVGA 
VCR (RCA, composto) 1 2 2 2 2 2 

                                                           
9 Levantamento realizado em agosto de 2002 por Graciela Machado Leopoldino, João Luiz de Brito Macaíba, Márcia Regina de Souza e Suelaine Montanini para documento interno da 

RNP. 
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Polycom Tandberg 
Características 

VS SP 128 VS H.323 VS FX  iPower 680 880 2500 
Formatos       

NTSC Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
PAL Sim Sim Sim Sim Opcional Opcional 

Resolução       
16CIF (1408x1152 pixels) Não Não Sim Não Não Não 

4CIF (704x576 pixels) Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
CIF (352x288 pixels) Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Interlaced CIF (352x576 pixels)  Não Não Não Não Sim Sim 
QCIF (176x144 pixels) Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

SCIF (128x96 pixels) Não Não Não Não Sim Sim 
SIF (352x240 pixels) Não Não Não Não Sim Sim 

4SIF(704x480) pixels) Não Não Não Não Sim Sim 
Taxa de quadros       

15 frames per second  A partir de 56 
Kbps 

A partir de 56 
Kbps 

A partir de 56 
Kbps 

A partir de 56 
Kbps 

A partir de 56 
Kbps 

A partir de 56 
Kbps 

30 frames per second H.323: a partir 
de 384 Kbps 

H.320: a partir 
de 336 Kbps 

H.323: a partir 
de 384 Kbps 

H.320: a partir 
de 336 Kbps 

H.323: a partir 
de 384 Kbps 

A partir de 256 
Kbps 

A partir de 168 
Kbps 

A partir de 168 
Kbps 

50 fields per second Não Não Sim (PAL) Não Não Não 
60 fields per second Não Não Sim (NTSC) Não A partir de 336 

Kbps 
A partir de 336 

Kbps 
Áudio       
Padrões       

G.711  Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
              G.722  Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

G.722.1 Não Não Sim Sim Sim Sim 
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Polycom Tandberg 
Características 

VS SP 128 VS H.323 VS FX  iPower 680 880 2500 
G.723.1 Não Não Não Sim Não Não 

G.728 Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
G.729 Não Não Não Sim Não Não 

Entradas de áudio       
Microfone  1  1 (conector RJ-

9) 
1 (conector RJ-

9) 
Até 4 

“encadeados” 
(PowerMIC) 

Até 2 (conector 
XLR) 

Até 2 (conector 
XLR)  

PC/Laptop Não Não Não Sim Não Não 
VCR  Sim (RCA) Sim (RCA L&R) Sim (RCA L&R) Sim (RCA) Sim (RCA) Sim (RCA) 

Auxiliar  Sim (RCA) Sim (RCA) Sim (RCA) Sim Sim (RCA) Sim (RCA) 
Saídas de áudio       

Principal  Sim (RCA) Sim (RCA L&R) Sim (RCA L&R) Sim (RCA) Sim (RCA) Sim (RCA) 
VCR Não Sim (RCA L&R) Sim (RCA L&R) Sim (RCA) Sim (RCA) Sim (RCA) 

Auxiliar  Não Não Não Não Sim (RCA) Sim (RCA) 
Interface de rede       

ISDN BRI (RJ 45) Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
ISDN PRI (RJ 45) Não Não Sim Não Não Não 

Ethernet 10/100 Mbps Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
V.35 Não Sim Sim Não Opcional Sim 

PC card slot (PCMCIA) Não Não Não Não Sim Não 
Conectividade       

TCP/IP Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
SNMP Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
DHCP Sim Sim Sim Não Sim Sim 

ARP Sim Sim Sim Não Sim Sim 
FTP Sim Sim Sim Não Sim Sim 

TELNET Sim Sim Sim Não Sim Sim 
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Polycom Tandberg 
Características 

VS SP 128 VS H.323 VS FX  iPower 680 880 2500 
HTTP Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Outras facilidades       
Multisite sobre IP       

A 256 Kbps Não Não 4  Não 4 4 
 A 384 Kbps Não Não 4 Não 3 3 
A 512 Kbps Não Não 3 Não Não Não 
A 768 Kbps Não Não Não Não Não Não 

A 1 Mbps Não Não Não Não Não Não 
Multisite sobre ISDN       

A 128 Kbps Não Não 4 Não 4 4 
A 192 Kbps Não Não 4 Não 3 3 
A 384 Kbps Não Não 4 Não Não Não 
A 512 Kbps Não Não 3 Não Não Não 

Capacidade de Streaming       
Apple QuickTime Não Não Sim Não Sim Sim 

Cisco IP/TV Viewer Não Não Sim Não Sim Sim 
Real Player Não Não Não Não Sim Sim 

Colaboração de dados       
Conexão de PC via Polycom 

SNAP 
via Polycom 

SNAP 
via Polycom 

SNAP 
via ImageShare 

II  
Sim Sim 

e-whiteboard Não Não Sim  Sim Através do PC Através do PC 
NetMeeting Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Compartilhamento de imagem de 
vídeo e áudio 

Não Não Não Sim Sim Sim 

Controle remoto Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Serviço de diretório (LDAP) Não Não Não Sim Não Não 
Gerenciamento       
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Polycom Tandberg 
Características 

VS SP 128 VS H.323 VS FX  iPower 680 880 2500 
Local via RS-232 Não Não Sim Sim Sim Sim 
Remoto       

WEB Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
TELNET Sim Sim Sim Não Sim Sim 

FTP Sim Sim Sim Não Sim Sim 
SNMP Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Idiomas suportados       
Português Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Inglês Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Espanhol Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Garantia       
Padrão 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano p/ 

hardware 
90 dias p/ 
software 

1 ano 1 ano 

Características técnicas        
Zoom 12 x  12 x  12 x  12 x  12 x  12 x  

Ângulo abertura lateral * * * 51o 72 o 80 o 
Campo de visão horizontal total * * * 231o 262o 270 o 

Ângulo inclinação * * * +15 o /-30 o +15 o /-20 o +5 o /-15 o 
Número de pre-sets 10 10 10 Sim c/ “Push to 

Talk” 
15 15 

Teclado sem fio Não Não Não Sim Não Não 
Tabela B-1: Comparação de equipamentos de videoconferência 

* Informação não encontrada. 
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A análise apresentada acima é resultado da comparação das especificações técnicas disponibilizadas pelo próprio fabricante no portal eletrônico.  As informações 
foram adquiridas das seguintes fontes: 
  Polycom ViewStation SP 128 and SP384  (Product Data Sheet) – Revisão 04/2002. Disponível em 
<http:www.polycom.com/common/pw_item_show_doc/0,1449,296,00.pdf>. Acesso em: 16 ago. 2002.  
  Polycom ViewStation 128 and H.323 (Product Data Sheet) – Revisão 04/2002. Disponível em: 
<http://www.polycom.com/common/pw_item_show_doc/0,1449,270,00.pdf>. Acesso em: 16 ago. 2002. 
  Polycom ViewStation FX (Product Data Sheet) – Revisão 04/2002. Disponível em: <http://www.polycom.com/common/pw_item_show_doc/0,1449,823,00.pdf>. 
Acesso em: 16 ago. 2002. 
  iPower série 600 (Product Data Sheet) – Revisão 06/2002. Disponível em: <http://www.polycom.com/common/pw_item_show_doc/0,1449,1027,00.pdf>. Acesso 
em: 16 ago. 2002.   
  Tandberg 880 (Product Data Sheet) – Revisão 07/2002. Disponível em: <http://www.tandberg.net/produkter/pdf/tandberg880.pdf>. Acesso em: 16 ago. 2002. 
  Tandberg 2500 (Product Data Sheet) – Revisão 07/2002. Disponível em: <http://www.tandberg.net/produkter/pdf/tandberg2500.pdf>. Acesso em: 16 ago. 2002. 

 
Lembretes: 
  A tabela B-2 relaciona as resoluções de vídeo: 

 
Modo display  Resolução (pixels) 

VGA 640 x 480 
SVGA 800 x 600 
XGA 1024 x 768 

SXGA 1280 x 1024 
UXGA 1600 x 1200 
Tabela B-2: Resoluções de vídeo 
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  Na tabela B-3 estão relacionados os padrões ITU-T para formato de imagens: 
 

Formato da imagem de 
videoconferência 

Tamanho da 
Imagem em Pixels 

H.261 H.263 

SQCIF 128x96 Não especificado Requerido 
QCIF 176x44 Requerido Requerido 
CIF 352x288 Opcional Opcional 
4CIF 702x576 Não especificado Opcional 
16CIF 1408x1152 Não especificado Opcional 

Tabela B-3: Padrões ITU-T para formato de imagens 
 


