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resumo

O presente trabalho propõe-se a uma análise de viabilidade técnica da
implementação de um fornecedor de comunicações VoIP para uma rede
comunitária de regiões digitais, com recurso exclusivo a ferramentas baseadas
em código aberto e gratuito (open source).
É descrito e desenvolvido um protótipo desse mesmo sistema que servirá de
base para a análise de viabilidade técnica.
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abstract

This work is about the analisys of technical feasibility of an implementation of a
VoIP provider for a community network of digital regions, using only open
source applications.
It’s described and developed a prototype of a VoIP provider base system to
make a study on that feasibility.
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1
1. Introdução
1.1. Enquadramento

“A utilização massificada de tecnologias de banda larga constitui uma das evoluções mais
marcantes desde o início da década; com efeito, de um número de clientes de cerca de 27.000,
em 2000, atingiu-se um número ligeiramente acima de um milhão e 200 mil no final de 2005; a
penetração da banda larga encontra-se próxima dos níveis médios europeus…”
In [1]
Facilmente se pode constatar através da leitura de estudos e relatórios, nomeadamente alguns
apresentados pela ANACOM, que cada vez mais portugueses têm acesso às tecnologias de
banda larga, quer ao nível de mais e melhor equipamento, quer ao nível do aumento dos
serviços oferecidos por empresas da área.
Com esta massificação, cresce o recurso a estas tecnologias para as comunicações quer ao
nível empresarial, institucional ou pessoal.
Se numa primeira fase eram as comunicações escritas, correio electrónico e mensagens
escritas (instant messaging), as que mais recorriam a estas tecnologias, nos dias de hoje
assiste-se a um aumento da utilização de comunicações áudio e vídeo para estabelecimento
de comunicações.
Ao nível empresarial, com a dispersão das infra-estruturas a um nível cada vez mais global,
leva à utilização recorrente da vídeo-conferência em substituição de reuniões presenciais,
evitando-se assim custos de deslocação dos funcionários. A nível pessoal, assiste-se a um
aumento gradual de utilização dos computadores pessoais para estabelecimento de
comunicações, sobretudo entre pessoas que se encontram em países diferentes (um bom
exemplo é o dos emigrantes, no caso português com especial incidência para os emigrantes da
Europa de Leste).

Esta massificação não é fruto do acaso: além de ser uma resposta às necessidades das
populações, sobretudo às das zonas mais litorais do país, onde a oferta comercial é
1
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amplamente benéfica para os operadores, existiu também por parte das entidades estatais um
grande esforço na tentativa de aproximar as comunidades, sobretudo as mais interiorizadas, a
esta tecnologia.
Nos últimos anos, diversos projectos surgiram intervindo quer a nível nacional, quer a nível
local e regional. Um exemplo de um dos projectos nesse campo é o Cidades e Regiões Digitais
enquadrado no Plano de Acção para a Sociedade de Informação [3].
O projecto Cidades e Regiões Digitais visa ser mais um contributo para a concretização do
Plano de Acção para a Sociedade de Informação e apresenta como principais objectivos:

•

Massificação do acesso e utilização da Internet em todo o país e para todos os
Portugueses e cidadãos residentes em Portugal;

•

Promoção de uma cultura digital, da habilitação e do conhecimento dos Portugueses
para a Sociedade da Informação;

•

Garantia de serviços públicos de qualidade, apoio à modernização da Administração
Pública, racionalização dos custos e promoção da transparência;

•

Melhoria da qualidade da democracia através do aumento da qualidade da participação
cívica dos cidadãos;

•

Orientação do sistema de saúde para o cidadão, melhorando a eficiência do sistema;

•

Aumento da produtividade e competitividade das empresas através dos negócios
electrónicos;

•

Promoção dos conteúdos, aplicações e serviços com valor para a sociedade, incluindo
o património cultural.

Enquadrado nesse projecto surge este trabalho – VoIP para redes comunitárias de uma Região
Digital - que será mais uma contribuição para o concretizar dos objectivos propostos,
nomeadamente na área da Dinamização Regional, assente no 1º pilar do Plano de Acção para
a Sociedade de Informação [3, p.10]. Para a concretização deste trabalho foram tidos em conta
todos os conceitos e princípios do projecto Cidades e Regiões Digitais bem como os princípios
basilares apresentados no Plano para a Sociedade de Informação acima referido.

Após este breve enquadramento torna-se pertinente a questão: Porquê o VoIP?

Algumas pesquisas na World Wide Web sobre estudos de mercado e evolução das
comunicações no mundo rapidamente nos levam a estudos sobre VoIP em todo o mundo. Do
2
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estudo apresentado pela Infonetics Research [4] podemos enumerar algumas estatísticas que
poderão servir de base para a resposta colocada acima:
•

O número de subscritores residenciais e de SOHO de VoIP cresceu 60% entre 2006 e
2007, para o valor de 75 milhões, sendo que o maior aumento se verificou na América
do Norte, Europa, Médio Oriente e África.

•

A Europa, apesar de ainda não ser líder em VoIP, irá crescer nos próximos anos e
assumirá a liderança a partir do ano de 2011.

•

Os lucros obtidos com clientes comerciais (fornecedores) de VoIP irão aumentar de
26% em 2007 para 41% em 2011.

São valores que levam a pensar que existe trabalho a desenvolver nesta área, sobretudo na
exploração de novos serviços a prestar aos utilizadores locais numa região digital.

1.2. Motivação

Tem-se assistido nos últimos quatro anos à implementação da Medida 8.1 – Cidades e
Regiões Digitais – do Programa Operacional Sociedade e Conhecimento [5].
Uma das vertentes desta medida é a implementação de infra-estruturas, nomeadamente ao
nível da interligação, com recurso à fibra óptica, entre as diversas entidades intervenientes no
processo de desenvolvimento das outras três vertentes reconhecidas na Medida 8.1 –
Dinamização Regional, Governo Electrónico Local em Banda Larga e Acessibilidades.
Com a implementação destas novas redes comunitárias de banda larga surgem novos desafios
e novas oportunidades no desenvolvimento de serviços a disponibilizar às comunidades.
O uso eficiente das redes comunitárias de banda larga na disponibilização dos vários
serviços é sem dúvida um enorme desafio. O VoIP é o exemplo de um serviço que além de
necessitar de uma estrutura de banda larga, necessita que se tenha em conta diversos
aspectos críticos aquando da sua implementação neste tipo de redes comunitárias: questões
relacionadas com a qualidade de serviço a disponibilizar aos utilizadores, a segurança do
serviço (usos indevidos, contabilização correcta da utilização, etc.)
É também um desafio apresentar alternativas economicamente rentáveis às soluções
disponibilizadas no mercado.
A redução dos custos associados às comunicações quer ao nível pessoal dos utilizadores
quer a nível institucional é mais um motivo de encorajamento ao desenvolvimento de um
projecto como este.
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1.3. Objectivos

1.3.1 Objectivos gerais

A realização deste trabalho apresenta como principais objectivos:

•

Analisar as necessidades específicas de uma rede comunitária numa região digital;

•

Estudo das várias aplicações VoIP Open Source disponíveis no momento, que possam
dar uma resposta eficaz e eficiente para as necessidades encontradas;

•

Analisar possíveis arquitecturas para diferentes propósitos numa rede comunitária de
uma região digital;

•

Propor uma solução de voz sobre IP (VoIP) que se apresente como alternativa
economicamente rentável e funcionalmente avançada para utilização em redes
comunitárias de banda larga;

1.3.2 Objectivos específicos

Os objectivos específicos deste trabalho são:
•

Desenvolvimento de um protótipo que possa servir de base para a implementação de
um fornecedor de serviços VoIP para uma rede comunitária numa região digital;

•

Propor serviços a prestar aos futuros utilizadores.

1.4. Estrutura da dissertação

Capítulo 2
Neste capítulo é feita uma apresentação do Estado da Arte no que se refere à tecnologia VoIP.
Será dada uma visão geral sobre os diferentes serviços disponíveis através desta tecnologia, é
apresentado de uma forma simples o princípio de funcionamento de um sistema VoIP. Após
estas análises são apresentados os principais protocolos envolvidos nesta tecnologia,
nomeadamente os protocolos SIP, RTP, SDP, H323, IAX. No final são apresentadas as
principais aplicações open source disponíveis para a implementação de sistema de VoIP, os
4
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equipamentos (hardware) necessários e o perfil de uma rede necessária para satisfazer tal
serviço.

Capítulo 3
Neste capítulo são apresentadas diferentes arquitecturas de sistemas VoIP para responder a
diferentes cenários de utilização. A arquitectura a ser usada neste trabalho, como base para
um fornecedor de serviço VoIP é aqui apresentada, bem como os serviços que deverão ser
disponibilizados quer ao nível de implementação, quer ao nível da plataforma Web a
desenvolver.

Capítulo 4
Aqui é apresentado o protótipo desenvolvido neste trabalho - ao nível de hardware, software e
procedimentos de instalação.

Capítulo 5
Capítulo dedicado à apresentação dos testes efectuados e os resultados obtidos. São
apresentados esquemas explicativos das várias situações analisadas.

Capítulo 6
Neste capítulo são apresentadas algumas questões relacionadas com a implementação
concreta de um fornecedor VoIP para uma rede comunitária de uma região digital. Tem como
principal objectivo dar a conhecer algumas questões que devem ser tidas em conta antes da
implementação propriamente dita. As questões relacionadas com os custos associados a esta
implementação também são aqui abordados.

Capítulo 7
Este capítulo final aborda as conclusões que foram obtidas com este trabalho e são também
apresentadas sugestões para um trabalho futuro no mesmo tema.
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2
2. VoIP – Estado da Arte
2.1. Visão geral

Antes de efectuar uma abordagem de todos os elementos/componentes que podem fazer parte
de uma implementação VoIP é necessário ter uma ideia mais precisa do que é o VoIP, qual o
princípio básico de funcionamento e quais os serviços em que o VoIP é usado.
No primeiro ponto deste subcapítulo irá ser feita uma descrição dos princípios básicos de
funcionamento do serviço VoIP.
Nos restantes pontos serão apresentados os quatro serviços VoIP, descritos no relatório da
situação das comunicações [1]:
•

VoIP na internet pública

•

VoIP em redes privadas

•

VoIP no backbone IP

•

VoIP como serviço de comunicações electrónicas acessível ao público

2.1.1. Princípio básico do VoIP
O VoIP não é mais do que toda a tecnologia envolvida na comunicação áudio entre dois pontos
ligados entre si por uma rede de computadores, vulgarmente a Internet. Inclui todos os
procedimentos associados a esta tarefa: desde a transformação dos sinais áudio analógicos
(sinais que saem do microfone de um telefone vulgar, por ex.); passando pela conversão
destes sinais em informação digital; até à sua transmissão através da rede (incluindo questões
relacionados com o encaminhamento de pacotes entre os vários servidores proxy).
A Figura 1 apresenta um esquema simplificado do que pode ser um exemplo de um sistema
VoIP.
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Figura 1 – Esquema simplificado - Princípio de funcionamento de um sistema VoIP [adapt 2]

Como se pode ver na figura, o objectivo principal é o envio de uma mensagem sonora de um
ponto (emissor) para outro ponto (receptor) – tal tarefa está dividida em fases distintas:
conversão das ondas sonoras (voz) em sinais eléctricos analógicos, através de um transdutor
(vulgar microfone ou dispositivo semelhante); conversão dos sinais eléctricos analógicos em
sinais eléctricos digitais, recorrendo a um conversor analógico-digital; empacotamento dos
sinais digitais; e envio dos pacotes através da rede. Do outro lado da Rede Nuclear o processo
desenrola-se de forma inversa: os pacotes são recebidos, convertidos para sinais digitais e
finalmente convertidos em sinais eléctricos analógicos que por sua vez serão transformados
em ondas sonoras audíveis através de colunas ou auscultadores.
Este esquema funciona quer num sentido, quer noutro, permitindo assim a comunicação
bilateral entre os dois pontos.
Na parte inferior da Figura 1 são apresentados os elementos mais comuns usados nas
diferentes fases descritas atrás.

2.1.2. VoIP na internet pública

O serviço VoIP mais usado, e provavelmente o que reúne mais aderentes, é sem dúvida este
que aqui se apresenta. Tem como base a ligação entre dois utilizadores de equipamento VoIP
que estabelecem um ligação entre si, através de uma aplicação cliente/servidor. Não
apresenta, normalmente, custos para os utilizadores.
Na imagem abaixo é apresentado um esquema com um exemplo deste serviço.
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Figura 2 – Voip na Internet Pública

Tratando-se de um serviço que recorre à transmissão de pacotes pela rede e não sendo viável,
neste momento, a diferenciação do serviço VoIP dos restantes (mail, ftp, http, etc) temos uma
qualidade que não pode ser assegurada à partida e que dependerá sempre do maior ou menor
congestionamento da rede. Este serviço apresenta uma qualidade de “best effort”.
Exemplos comerciais deste tipo de serviços são o Skype (que usa um protocolo proprietário),
Microsoft Messenger, o Sapo Messenger, etc.

2.1.3. VoIP em redes privadas

Este tipo de serviço VoIP é, provavelmente, o que mais tem crescido ao nível empresarial. Este
serviço é maioritariamente usado por empresas e instituições e tem como principal função
substituir o antigo sistema PBX analógico adoptado aquando do aparecimento em massa do
sistema PSTN. A implementação deste serviço recorre ao que vulgarmente se designa por IPPBX e que não é mais do que a substituição das antigas ligações por comutação pelo sistema
de transmissão de pacotes IP. A voz e os dados são transmitidos entre os postos de trabalho
através da rede IP da empresa e/ou instituição.
Na figura abaixo é apresentado um esquema exemplificativo de um serviço do tipo IP-PBX.

Figura 3 – VoIP em Rede Privadas
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A rede IP Corporativa assinalada na figura pela nuvem pode ser uma qualquer rede interna
(LAN) e ou externa (ligações por VPN, etc.). As vantagens na mudança do antigo sistema PBX
analógico para o IP-PBX são óbvias: maior flexibilidade nas ligações (possibilidade de
interligação com outros sistemas telefónicos, nomeadamente o móvel), possibilidade de
oferecer novos serviços aos utilizadores (voicemail, música em espera, menus de resposta
aúdio (IVR), encaminhamento eficiente das chamadas, serviços criados à medida da empresa
(ex.: implementação de um serviço de despertar num hotel).
A maior parte das implementações deste serviço baseiam-se em redes locais e ou dedicadas,
não existindo, ao contrário do que se passava no serviço do ponto anterior, problemas de
qualidade, uma vez que é possível e viável assegurar a qualidade do serviço VoIP na rede.

2.1.4. VoIP no Backbone

A utilização de VoIP no backbone IP é um serviço usado somente para suporte às
comunicações de voz internas de operadores de rede pública de comunicações e operadores
internacionais. São exemplos deste caso os prestadores do serviço telefónico “tradicional”
através de redes de cabo, nomeadamente com ofertas triple play (serviço de voz, de acesso à
Internet e de televisão).
O esquema da figura abaixo exemplifica a forma de utilização deste serviço.

Figura 4 – VoIP no Backbone

Uma vez que este serviço só é utilizado internamente nos operadores e não é disponibilizado
para o exterior, não está sujeito a qualquer legislação.

2.1.5. VoIP como serviço de comunicações electrónicas acessível ao
público

Tal como se pode observar pelo esquema apresentado na figura abaixo, este serviço VoIP
permite receber e fazer chamadas de, e para, números do PNN. Para tal, é utilizada uma
gateway para a ligação entre a rede IP e a PSTN.
10
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Figura 5 – VoIP como serviço acessível ao público

Estes serviços VoIP acessíveis ao público estão regulados no âmbito da Lei n.º 5/2004.
Existem dois formatos de utilização deste serviço:
•

Serviço oferecido por um prestador de acesso, de banda larga, num único local fixo e
com as mesmas condições das que são vulgarmente oferecidos pelo serviço telefónico
fixo tradicional;

•

Serviço nómada, ou seja, susceptível de utilização em vários locais que se suporte no
acesso de terceiros, i.e. não controlando a rede de acesso. Exemplos deste serviço
são o Skype, Gizmo Project, VoipBuster, VoipCheap, etc. Uma das limitações ainda
existente no serviço nómada é o facto de não ser atribuído um número global ao
utilizador que lhe permita receber chamadas de outros sistemas telefónicos,
nomeadamente o fixo tradicional (PSTN) e o móvel. Outra limitação neste serviço é a
não garantia de acesso a serviços de emergência (por motivos de técnicos
relacionados com a localização geográfica do chamador).

A realização deste trabalho terá como base este último serviço que se pretende ver
implementado numa rede comunitária de uma região digital

2.2. Protocolos

De forma a tornar possível a transmissão da voz (e/ou vídeo) através da rede IP foi necessário
implementar uma série de protocolos que, quando interligados, permitissem o funcionamento
correcto de todos os elementos que constituem a tecnologia VoIP. Tais protocolos foram
surgindo ao longo dos tempos (sobretudo a partir dos meados da década de 1990). Têm
11
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sofrido constantes melhorias e actualizações de forma a dar melhor resposta às necessidades
que se vão apresentando, quer ao nível da sua implementação em hardware/software, quer ao
nível da qualidade nos utilizadores finais.
Nos subcapítulos seguintes vão ser apresentados os principais protocolos utilizados como base
na implementação de soluções VoIP. As próximas páginas têm como principal objectivo dar
uma ideia geral das características e funções de cada um dos protocolos envolvidos no
processo. Não é objectivo fazer um estudo aprofundado destes protocolos, nem fazer
considerações das funções mais avançadas, o que fugiria aos propósitos deste documento.
Na Figura 6 é apresentado um esquema panorâmico de todos os protocolos nas várias
camadas IP. Serão abordados em pormenor os protocolos assinalados a cor rosa. É
aconselhada uma visita à bibliografia, onde são apresentados os principais documentos que
serviram de base para o que é exposto, nomeadamente no que se refere a RFC’s.

Figura 6 – Protocolos e respectivas camadas Adaptado de [6]

2.2.1 SIP – Session Initiation Protocol

Arquitectura
O SIP é um protocolo desenvolvido pelo IETF MMUSIC Working Group para a inicialização,
modificação e terminação de uma sessão interactiva que envolva elementos multimédia tais
como vídeo, voz, mensagens instantâneas, jogos on-line e realidade virtual. Foi publicado em
1996 com o RFC 2543, que agora está obsoleto devido à publicação de uma nova versão
SIP2.0 no RFC3261 em 2002.
O principal objectivo do SIP é a comunicação entre dois dispositivos multimédia. Esta
comunicação é tornada possível graças à integração de dois protocolos no protocolo SIP:
RTP/RTCP e o SDP.
O protocolo RTP é usado no transporte de voz em tempo real, e o protocolo SDP é usado para
a negociação entre ambas as partes das características da comunicação (ex: tipo de
codificação, taxa de amostragem, etc.).
12
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O SIP foi desenhado em conformidade com o modelo da Internet. É um protocolo de
sinalização orientado a end-to-end (ponto-a-ponto), o que significa que toda a lógica é
armazenada nos dispositivos finais (excepção feita às mensagens de encaminhamento). O
estado da comunicação permanece somente nos dispositivos finais, não existindo qualquer
ponto de ruptura o que permite uma boa escalabilidade. O preço a pagar pela maior
capacidade distributiva e pela escalabilidade é o aumento dos cabeçalhos (headers) das
mensagens, causado pelo envio de ponto-a-ponto.
Este protocolo é um protocolo da camada de aplicação (application layer) no modelo OSI.
O SIP pode estabelecer sessões para serviços tais como conferências áudio e/ou vídeo, jogos
interactivos, reencaminhamento de chamadas na rede IP, proporcionando aos ISPs a
integração da telefonia básica IP em serviços de Web, correio-electrónico e mensagens
instantâneas. È baseado em mensagens do tipo pedido-resposta reutilizando muitos dos
conceitos previamente abordados pelos protocolos HTTP e SMTP.

Componentes
O SIP suporta funcionalidades para estabelecimento e conclusão de sessões multimédia:
localização (location), disponibilidade (availability), uso de recursos e funções de negociação.
No sentido de implementar estas funcionalidades existem diferentes componentes. Existem
dois tipos principais de elementos – os clientes (user agent - UA) e os servidores SIP (SIP
server).
1. User Agent (UA): compostos por duas partes distintas: cliente (User Agent Client –
UAC) e servidor (User Agent Server - UAS). O UAC é a entidade lógica que envia os
pedidos e recebe as respostas correspondentes. O UAS é a entidade lógica que
responde aos pedidos SIP.
2. Existem 3 tipos diferentes de servidores SIP (SIP Server)
− Proxy Server: estes reenviam os pedidos (request) e decidem para que servidor
devem enviar as mensagens, alterando os campos das mensagens de pedido, se
necessário. É uma entidade intermediária que actua como cliente e como servidor
de forma a estabelecer a ligação entre os utilizadores. Este servidor tem uma
função similar à de um proxy http. Sobre ele recai a tarefa de efectuar o
reencaminhamento dos pedidos que recebe das outras entidades. Existem dois
tipos de Proxy Server: Stateful Proxy e Stateless Proxy.
i. Stateful Proxy – este tipo de proxy mantém em memória o estado da
transação durante o processo de pedido (request). Isto permite a
divisão de uma mensagem de pedido em várias (propriedade de
forking), tendo como finalidade a pesquisa em paralelo da localização
do destinatário de forma a obter o melhor caminho até ele.
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ii. Stateless Proxy – este tipo de proxy não guarda qualquer tipo de
informação de estado da transacção. Limita-se simplesmente a
reenviar as mensagens que lhe chegam.
− Registrar Server: é um servidor que aceita pedidos de registo dos utilizadores e
mantém a informação proveniente desses pedidos. Fornece serviços de localização
e tradução de endereços no seu domínio.
− Redirect Server: é o servidor que gera respostas de redireccionamento aos
pedidos a ele efectuados. Este servidores reencaminham os pedidos para o
servidor seguinte.

Estas categorias de servidores são apenas conceptuais. É possível implementar os três tipos
de servidores numa só máquina. Podem também ser implementados em máquinas diferentes
tendo

como

principal

objectivo

a

escalabilidade

ou

redução

de

redistribuição

de

processamento.

Mensagens
O SIP é um protocolo baseado em texto, ou seja, os campos das mensagens são
explicitamente descritos. Usa uma semântica semelhante ao HTTP. O UAC efectua os pedidos
e o UAS retorna as repostas a esses pedidos. O SIP define a comunicação através de dois
tipos de mensagens: os pedidos (métodos, em inglês methods) e as respostas (state codes).
Os methods e os state codes, pedidos e respostas, usam um formato genérico referido no RFC
2822: uma linha inicial seguida por um ou mais cabeçalhos (header fields), uma linha vazia que
determina o final do cabeçalho e, finalmente o corpo da mensagem (body), sendo este último
opcional em certas situações.

Métodos SIP (SIP Methods)
A linha mais importante num pedido SIP (SIP request) é a primeira linha da mensagem,
conhecida como Linha de Pedido (Request-Line). Esta contém o nome do método, o
identificador de endereço do pedido (Request-URI) e a versão do protocolo SIP. Existem seis
métodos básicos (definidos no RFC 254) para pedidos clientes:

INVITE: Convite para um utilizador ou serviço para uma nova sessão ou para modificar os
parâmetros da sessão já estabelecida.
ACK: Confirma o estabelecimento de uma sessão.
OPTION: Pede informação acerca das capacidades de um servidor
14
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BYE: Término de uma sessão.
CANCEL: Cancela um pedido pendente.
REGISTER: Regista o user agent.

Além destes seis métodos existem ainda outros que podem ser usados. Por exemplo, INFO,
SUBSCRIBER, etc. Estes são publicados noutros RFCs (2976 para o INFO, por exemplo).
Como exemplo é apresentado o método de um pedido de registo (REGISTER):

Via:SIP/2.0/UDP192.168.0.100:5060;rport;branch=z9hG4bK646464100000000b43c52d6c00000d1200
000f03
Content-Length: 0
Contact: <sip:20000@192.168.0.100:5060>
Call-ID: ED9A8038-A29D-40AB-95B1-0F5F5E905574@192.168.0.100
CSeq: 36 REGISTER
From: <sip:20000@192.168.0.101>;tag=910033437093
Max-Forwards: 70
To: <sip:20000@192.168.0.101>
User-Agent: SJphone/1.60.289a (SJ Labs)
Authorization: Digest
username="20000",realm="192.168.0.101",nonce="43c52e9d29317c0bf1f885b9aaff1522d93c7692",
uri="192.168.0.101",response="f69463b8d3efdb87c388efa9be1a1e63"

Respostas SIP (State Codes)
Após o pedido SIP, o receptor responde com uma mensagem. Esta mensagem é semelhante à
anterior excepto na linha de estado (Status-Line), que contém a versão do SIP, no código da
resposta (Status-Code) e uma pequena descrição (Reason-Phrase). O código da resposta é
constituído por três dígitos que permitem a classificação dos diferentes tipos de resposta. O
primeiro dígito define a classe da resposta:

1xx – Mensagem de informação (Informational Message).
2xx – Resposta de sucesso (Success Answer).
3xx – Resposta de redireccionamento (Redirection Answer).
4xx – Erro no cliente (Client Failure).
5xx – Erro no servidor (Server Failure).
6xx – Erro global (Global Failure).

O próximo exemplo apresenta uma resposta do tipo SUCESS 200 OK.
Internet Protocol, Src Addr: 192.168.0.101 (192.168.0.101), Dst
(192.168.0.100)
User Datagram Protocol, Src Port: 5060 (5060), Dst Port: 5060 (5060)
Session Initiation Protocol
Status-Line: SIP/2.0 200 OK
Status-Code: 200
Resent Packet: False
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Via:SIP/2.0/UDP192.168.0.100:5060;rport;branch=z9hG4bK646464100000000b43c52d6c00000d1200
000f03
Content-Length: 0
Contact: <sip:20100@192.168.0.100:5060>
Call-ID: ED9A8038-A29D-40AB-95B1-0F5F5E905574@100.100.100.16
CSeq: 36 REGISTER
From: <sip:20000@192.168.0.101>;tag=910033437093
Max-Forwards: 70
To: <sip:20000@192.168.0.101:5060>
Authorization:Digest
username="20100",realm="192.168.0.101",nonce="43c52e9d29317c0bf1f885b9aaff1522d93c7692",
uri="sip:192.168.0.101",
response="f69463b8d3efdb87c388efa9be1a1e63"

Mensagens de erro
A tabela seguinte apresenta os erros mais comuns que surgem nas mensagens SIP,
acompanhados de uma pequena explicação.

Código da

Código da

Designação

resposta

Designação

resposta

401

Unauthorized

482

Loop Detected

402

Payment Required

483

Too Many Hops

403

Forbidden

484

Address Incomplete

404

Not Found

485

Ambiguous

405

Method Not Allowed

486

Busy Here

406

Not Acceptable

487

Request Terminated

407

Proxy Authentication Required

488

Not Acceptable Here

408

Request Timeout

489

Bad Event

409

Conflict

491

Request Pending

410

Gone

493

Request Undecipherable

411

Length Required

500

Server Internal Error

413

Request Entity Too Large

501

Not Implemented

414

Requet-URI Too Long

502

Bad Gateway

415

Unsupported Media Type

503

Service Unavailable

416

Unsupported URI Scheme

504

Gateway Timeout

420

Bad Extension

505

Version Not Supported

421

Extension Required

513

Message Too Large

422

Session Timer Interval Too Small

600

Busy Everywhere

423

Interval Too Brief

603

Decline

428

Use Authentication Token

604

Does Not Exist Anywhere

429

Provide Referror Identity

606

Not Acceptable

480

Temporarily Unavailable
Tabela 1 – Códigos de Erros em SIP

Cabeçalhos (Headers)
Os cabeçalhos são usados para transportar a informação até às entidades SIP. Os principais
campos são:
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Via: Indica qual o protocolo de transporte usado e a rota de pedido (request route), cada proxy
adiciona uma linha a este campo.
From: Apresenta o endereço do remetente.
To: Apresenta o endereço do destinatário do pedido.
Call-Id: Identificador único de cada chamada e endereço da máquina (host). Deverá ser o
mesmo para todas as mensagens dentro da mesma transacção.
Cseq: Inicia com um número aleatório e identifica a sequência de cada mensagem.
Contact: Mostra um ou mais endereços que podem ser usados para contactar o utilizador.
User Agent: O nome da aplicação cliente envolvida na comunicação.

Message Header
Via:SIP/2.0/UDP192.168.0.100:5060;rport;branch=z9hG4bK646464100000007343c52679000020a600
000e45
Content-Length: 0
Call-ID: 911D32E5-EEDF-4572-B0B2-61B294636E88@192.168.0.100
CSeq: 1 ACK
From: "Prueba"<sip:20000@miasterisk.com>;tag=8922404614682
Max-Forwards: 70
Route: <sip:20001@192.168.0.1>
To: <sip:20001@miasterisk.com>;tag=as0a27b928
User-Agent: SJphone/1.60.289a (SJ Labs)
Contact: <sip:20100@192.168.0.100:5060>;expires=3600

Endereçamento
Uma das funções de um servidor SIP é a localização de utilizadores e resolução dos nomes.
Normalmente, o user agent não conhece o endereço IP do destinatário, só conhece o seu
endereço electrónico.
As entidades SIP identificam um utilizador pelo seu SIP URI definido no RFC 2396. Um
endereço SIP URI tem um formato semelhante ao do endereço de correio electrónico –
consiste no nome do utilizador e um domínio delimitado pelo símbolo @ tal como é
apresentado nos exemplos abaixo:

utilizador@domínio, onde domínio é o nome completo do domínio.
utilizador@maquina, onde maquina é o nome da máquina.
utilizador@endereco_ip, onde endereco_ip é o endereço IP da máquina.
numero_telefone@gateway, onde gateway é o nome do servidor que permite o acesso ao
utilizador através da PSTN.
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A solução encontrada para a identificação no protocolo SIP pode também ser baseada no
protocolo DNS apresentada no RFC 3263, onde são descritos os procedimentos usados pelos
clientes para converter um endereço SIP URI num endereço IP, porto e protocolo de transporte
ou usados pelos servidores para retornarem uma reposta ao cliente no caso do pedido falhar.

Transacções e Diálogos
Transacção ocorre entre um cliente e um servidor e compreende todas as mensagens desde o
pedido inicial enviado pelo cliente para o servidor até à resposta final (não se contabiliza as
respostas do tipo 1xx) enviada do servidor para o cliente. Se o pedido for um INVITE e a
resposta não é do tipo 2xx, a transacção também inclui a resposta ACK. A mensagem ACK a
uma resposta do tipo 2xx de um pedido INVITE é considerada uma transacção separada.

Diálogo é uma relação SIP ponto-a-ponto entre dois UAS que persiste por um algum tempo.
Um diálogo é identificado pelo campo Call-ID, por uma etiqueta (tag) local (presente no campo
TO) e uma etiqueta remota (presente no campo FROM).
Para melhor ilustrar estes dois conceitos é apresentado na figura seguinte um esquema
exemplificativo de transacções e diálogos ocorridos entre dois clientes com dois proxy servers.

Figura 7 – Transacções e Diálogos em SIP
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Exemplo
Nesta secção será analisada uma chamada ao detalhe. Numa chamada SIP existem diversas
transacções. Tal como foi referido atrás, uma transacção SIP consiste em vários pedidos e
respectivas respostas e a forma de os agrupar é recorrendo ao parâmetro CSeq.

Figura 8 – Exemplo de comunicação SIP com Proxy

Descrição
O primeiro passo (linhas a vermelho) é o registo dos clientes. Os clientes devem registar-se
para que seja possível o contacto entre ambos. Neste caso, os clientes (dispositivos terminais)
enviam um pedido REGISTER, onde os campos FROM e TO correspondem ao utilizador a ser
registado. O Proxy Server, que vai actuar como Registar, consulta a base de dados para
verificação do login/password e envia uma mensagem OK se não existir qualquer problema no
processo de autenticação.
A transacção seguinte (linhas a verde) corresponde ao estabelecimento de sessão. Esta
sessão consiste num pedido INVITE do cliente A ao proxy. Imediatamente, o proxy envia uma
mensagem de informação 100 Trying para parar com possíveis repetições de INVITE por parte
do cliente e reenvia o pedido para o cliente B. O cliente B envia uma mensagem 180 Ringing
quando começa a tocar (ou informar o utilizador que tem uma chamada). O proxy reenvia a
mensagem 180 Ringing para o cliente A. Finalmente, A mensagem 200 OK corresponde à
aceitação do processo, i.e. o utilizador B atende a chamada.
Neste momento a chamada está estabelecida. O protocolo RTP inicia com os parâmetros
(portos, endereços, codecs, etc.) previamente definidos através do protocolo SDP.
A última transacção (linhas a azul) corresponde ao término da sessão. O término da sessão é
despoletado por um pedido BYE ao proxy por parte do cliente A (neste exemplo, mas poderia
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ser despoletado pelo cliente B de igual forma), que será reencaminhado para o cliente B. O
cliente B responde com uma resposta 200 OK confirmando que o pedido de final de sessão foi
recebido correctamente.

2.2.2 SDP – Session Description Protocol

O protocolo SDP – Protocolo de Descrição de Sessão está definido no RFC 2327 e foi
desenvolvido pelo grupo de trabalho do IETF MMUSIC. O seu principal propósito é descrever a
sintaxe a usar na negociação das capacidades técnicas dos clientes. O seu propósito inicial era
a descrição de sessões multicast estabelecidas no backbone da Internet, o MBONE. Apesar de
ter sido criado com vista à utilização em multicast, este protodolo tem sido aplicado a outras
situações de descrição multimédia em sessões SIP.
O conteúdo presente no SDP é o seguinte:
•

Endereço IP (IPv4 ou nome de domínio);

•

Número do porto (usado pelos protocolos de transporte UDP ou TCP);

•

Tipo de média (áudio, vídeo, quadro electrónico, etc.);

•

Esquema de codificação (PC; A-Law, MPEG II vídeo, etc.);

Adicionalmente pode também conter informação relativa a:
•

Assunto da sessão;

•

Hora de início e de fim;

•

Informação acerca do contacto relativo à sessão;

À semelhança do que acontece no SIP, o SDP usa sintaxe textual. Uma mensagem SDP é
composta por uma série de linhas, ou campos, cujo nome é a abreviatura, em letras
minúsculas, e ordenadas por uma certa ordem de forma a facilitar a sua interpretação. Os
diversos nomes são apresentados na tabela seguinte:

Mandatório (m)

Campo

Nome

v=
o=
s=
i=
u=
e=
p=

Número da Versão do Protocolo
Proprietário/Criador e identificador
Nome da sessão
Informação da sessão
Uniform Resource Identifier (URI)
Endereço de email
Número de telefone
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m
m
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o
o
o
o
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c=
b=
t=
r=
z=
k=
a=
m=
a=

Informação da ligação
Informação da largura de banda
Inicio e fim da sessão
Número de repetições
Correcções ao fuso horário
Chave de encriptação
Linhas atributos
Informação acerca da média
Atributos da média

m
o
o
o
o
o
o
o
o

Tabela 2 – Campos SDP

Uso de SDP em SIP
O uso do protocolo SDP em conjunto com o protocolo SIP é explicitado no RFC 3264. O
remetente de uma chamada lista todas as capacidades multimédia que tem disponíveis para
receber através de SDP, anexa numa mensagem INVITE ou ACK. O destinatário descreve as
suas capacidades multimédia na resposta 200 OK ao INVITE. O processo de aceitação, ou
não, dos parâmetros multimédia é efectuada através da alteração da lista dos atributos SDP
associados a cada tipo de média (ver exemplo para melhor compreensão).

Valores dos atributos SDP
Os atributos SDP permitem caracterizar os diferentes tipos de média descritos. Na tabela
abaixo são apresentados os atributos e a respectiva descrição.
Atributo
a=rtpmap:
a=cat:
a=keywds:
a=tool:
a=ptime:
a=recvonly:
a=sendrecv:
a=sendonly
a=orient:
a=type:
a=charset:
a=sdplang:
a=lang:
a=framerate:
a=quality:
a=fmtp:
a=mid:
a=direction:
a=rtcp:
a=inactive:

Nome
Lista RTP/AVP
Categoria da sessão
Palavras-chave da sessão
Nome da ferramenta usada para criar o SDP
Tempo em milissegundos de cada pacote
Modo receber
Modo receber e enviar
Modo enviar
Orientação do quadro electrónico
Tipo de conferência
Conjunto de caracteres usado nos campos assunto e informação
Linguagem usada na descrição de sessão
Linguagem usada por defeito na sessão
Taxa de reprodução máxima em frames por segundo
Sugere a qualidade da codificação
Formato de transporte
Media identification grouping
Direcção para média simétrica
Porto RTCP (e endereço)
Modo inactivo
Tabela 3 – Atributos SDP
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Exemplo
Supondo que um cliente A efectua uma chamada para um cliente B. Para tal envia no pedido
de INVITE os campos SDP associados ao elementos multimédia que tem disponíveis:

v=0
o=ClienteA 28908567433 28908567433 IN IP4 contacto.empresaA.org
s=c=IN IP4 100.101.102.103
t=0 0
m=audio 49170 RTP/AVP 0 8
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
m=video 49172 RTP/AVP 32
a=rtpmap:32 MPV/90000
Os codecs a usar são referenciados pelos perfis RTP/AVP número 0, 8 e 32. O destinatário
(Cliente B) responde à chamada, escolhe o segundo codec (PCMA) para o primeiro elemento
de média (áudio) e descarta o segundo elemento de média (vídeo) colocando o valor 0 no local
respeitante ao porto a usar para este tipo de média:

v=0
o=ClienteB 28908567433 28908567433 IN IP4 contacto.empresaB.org
s=c=IN IP4 200.201.202.203
t=0 0
m=audio 60000 RTP/AVP 8
a=rtpmap:8 PCMA/8000
m=video 0 RTP/AVP 32
Se a comunicação só em áudio não for aceitável, então o Cliente A enviará uma mensagem
ACK e uma BYE para cancelar a chamada. Caso contrário, a sessão áudio é estabelecida e os
pacotes RTP serão trocados entre os dois clientes.
Os aspectos focados neste subcapítulo têm somente o objectivo de dar uma ideia geral do
funcionamento do protocolo SDP. Esta descrição do protocolo é bastante resumida e deve ser
complementada com literatura suplementar.

2.2.3 RTP e RTCP

RTP
O protocolo RTP, Transporte em Tempo Real, foi desenvolvido para permitir o transporte de
pacotes em tempo real com áudio, vídeo ou outro tipo de informação através da rede IP. O
RTP foi definido no RFC 3550 (actualização do RFC 1889) pelo IETF. Este protocolo não
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fornece qualquer tipo de qualidade de serviço (QoS) na rede IP – os pacotes RTP são tratados
da mesma forma que os outros tipos de pacotes que percorrem a rede. No entanto, o protocolo
RTP permite a detecção de alguns problemas associados com a rede, nomeadamente:
•

Perda de pacotes;

•

Variações no atraso do transporte;

•

Chegada de pacotes fora de sequência;

•

Encaminhamento assimétrico.

Tal como é mostrado na Figura 6, o RTP é um protocolo da camada de aplicação que usa o
transporte em pacotes UDP sobre a rede IP. Não é codificado, mas usa um cabeçalho
semelhante ao usado no UDP – bit-oriented. Existem três versões do protocolo RTP: a versão
0, usada para difusão na rede MBONE; a versão 1, implementada antes do RFC e que está
obsoleta; a versão 2, cujo cabeçalho é apresentado na Figura 9. É um protocolo desenhado
para ser bastante abrangente e genérico. Os doze octetos são definidos da seguinte forma:

V

P

X

CC

M

PT

Sequence Number

TimeStamp

SSRCI

Figura 9 – Cabeçalho de mensagem RTP

Version (V) – 2 bits – Indica a versão de RTP;
Padding (P) – 1 bit – Se este bit estiver activo, serão adicionados octetos no final do pacote
por forma a que este tenha um tamanho pré-definido. Este método é usado quando o fluxo de
media é encriptado;
Extension(X) – 1 bit – Se estiver activo, será adicionada uma extensão por forma a que o
cabeçalho fique com 14 octetos. As extensões são definidas para certos tipos de dados;
Contagem CSRC (CC) – 4 bits – Este campo indica o número de identificadores de origem.
Este campo é usado somente com misturadores que recebem diversos fluxos RTP e enviam
somente um;
Marker (M) – 1 bit – Usado para indicar o início de uma frame em vídeo ou o início de uma
conversação do tipo intermitente com supressão de silêncio;
Payload Type (PT) – 7 bits – Define o codec usado. Este valor coincide com o número de perfil
associado nas informações SDP;
Sequence Number – 16 bits – Indica o número do pacote de forma sequencial. Permite a
detecção da chegada de pacotes fora de ordem;
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TimeStamp – 32 bits – Indica, em termos relativos, o referência temporal em que os dados
foram amostrados. Este campo permite ao receptor ajustar o jitter e reproduzir os pacotes no
intervalo correcto, se existir buffer suficiente;
SSRCI (Synchronization Source Identifier) – 32 bits – Identifica o remetente do pacote. No
início da sessão, cada participante escolhe um número SSRC aleatoriamente. Caso coincida o
mesmo número, ambas as partes terão de escolher outro até que este seja único para cada
uma.
CSRC (Contributing Source Identifier) – 0 a 15 instâncias de 32 bits – O número de
instâncias é definido através do campo (CC). Este campo só se encontra presente se o pacote
está a ser enviado por um misturador.

O protocolo RTP permite a detecção da perda de um pacote através do Sequence Number,
mas não corrige a situação, deixando essa tarefa para o codec usado. As variações no atraso
do transporte podem ser detectadas através do valor do campo TimeStamp. Um codec com
uma taxa de transmissão constante, por exemplo o PCM, terá um aumento linear do valor de
TimeStamp. Um codec de taxa de transmissão variável, que envia os pacotes em intervalos de
tempo diferentes, terá um aumento irregular do valor de TimeStamp, que poderá ser usado
para reproduzir os pacotes no intervalo correcto.

RTCP
O protocolo RTCP está relacionado com o protocolo RTP e é também definido no RFC 3550.
Permite aos participantes de uma sessão RTP o envio de relatórios de qualidade, estatísticas e
troca de elementos básicos de identificação entre si. Os seis tipos de pacotes RTCP são
apresentados na Tabela 4. O RTCP foi desenhado para escalabilidade permitindo ser usado
em conferências com inúmeros participantes. Uma vez que todo o tráfego RTCP ocupa um
tamanho fixo, a largura de banda reservada para este tipo de mensagens permanece fixo
independentemente do número de participantes. Ou seja, quantos mais forem os participantes
numa conferência, menor será a frequência de envio de pacotes RTCP. Por exemplo, numa
sessão RTP de áudio com dois participantes, os pacotes RTCP serão enviados a todos os 5
segundos; para quatro participantes, os pacotes RTCP poderão ser enviados somente em
intervalos de 10 segundos. Os pacotes SR (Sender reports) e RR (Receiver reports) são
enviados com maior frequência do que os outros tipos de pacote. O uso destes relatórios
permite obter um feedback acerca da qualidade da ligação, nomeadamente em relação a:
•

Número de pacotes enviados e recebidos;

•

Número de pacotes perdidos;

•

Jitter do pacote,
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Tipo de pacote

Nome

SR

Sender report

RR

Receiver report

Descrição
Enviado por um participante que envia e recebe pacotes
RTP
Enviado por um participante que só recebe pacotes RTP
Contém informação acerca do participante na sessão

SDES

Source description

incluindo endereço de correio electrónico, número de
telefone e máquina.

BYE

Bye

Enviado para terminar uma sessão RTP

APP

Application specific

Definido por um determinado perfil

Extended report

Relatório e sumário

XR

Tabela 4 – Tipos de mensagens RTCP

2.2.4 H.323

O standard H.323 é um marco na tecnologia de transmissão em tempo real de áudio, vídeo e
dados sobre redes baseadas em transmissão por pacotes. Especifica os componentes, os
protocolos e procedimentos para a provisão da comunicação multimédia em redes.

Figura 10 – H.323

As redes baseadas em transmissão de pacotes incluem: a rede IP, IPX, LAN e WAN.
O H.323 pode ser aplicado em diversos mecanismos – só áudio (telefonia IP); áudio e vídeo
(videotelefonia); áudio e dados e vídeo e dados. Pode também ser aplicado a comunicações
multimédia multi-ponto.
Este standard foi aprovado em 1996, através da ITU–T Study Group 16 - Visual telephone
systems and equipment for LANs that provide a nonguaranteed quality of service (QoS) - tendo
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como principais objectivos possibilitar o controlo das comunicações áudio e vídeo através de
redes baseadas em transmissão por pacotes.
Este standard surgiu da necessidade de estabelecer um conjunto de regras que permitissem
que os diversos equipamentos no mercado pudessem comunicar entre si.
Especifica os componentes, os protocolos e procedimentos para a provisão da comunicação
multimédia em redes de pacotes.

Componentes
Terminais
Usado para comunicações bidireccionais multimédia em tempo-real, um terminal H.323 pode
ser um computador pessoal (vulgar PC) ou um equipamento independente, de aspecto em tudo
semelhante a um vulgar telefone. Suporta comunicações áudio e opcionalmente pode suportar
vídeo e transmissão de dados. O seu principal objectivo é permitir a interacção com outros
terminais multimédia.
Como o serviço básico de um equipamento terminal H.323 é a comunicação áudio, torna-o
num equipamento bastante vulgarizado em serviços VoIP.
Os terminais H.323 são compatíveis com terminais H.324 em redes wireless, terminais H.310
em redes B-ISDN e terminais H.322 com garantia de QoS em redes LAN. Estes terminais
também podem ser usados em conferências multiponto (multipoint conferences)

Gateway (Portal)
Um gateway interliga duas redes distintas. Um gateway H.323 estabelece a ligação entre uma
rede H.323 e outra rede distinta do H.323. Pode, por exemplo, estabelecer a comunicação
entre um terminal H.323 e a rede PSTN. Esta conectividade entre redes distintas é possível
através da tradução de protocolos de estabelecimento e cancelamento de chamadas, da
conversão dos formatos multimédia usados em ambas as redes e transferência de informação
entre as redes ligadas através do gateway. O gateway não é necessário para estabelecer a
ligação ente dois terminais a operar na rede H.323.

Gatekeeper (“Guarda” do Portal)
O gatekeeper pode ser considerado o cérebro de uma rede H.323. É o ponto de convergência
de todas as chamadas numa rede H.323. Apesar de não ser necessário, o gatekeeper
disponibiliza serviços úteis e de elevado interesse tais como o endereçamento, autorização e
autenticação dos terminais e gateways, gestão da largura de banda, contabilização, facturação
e cobrança. Podem também disponibilizar o encaminhamento de chamadas.
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Multipoint Control Unit (MCU)
O MCU fornece a capacidade de efectuar conferências entre três ou mais terminais H.323.
Todos os terminais a participar na conferência estabelecem uma ligação ao MCU. O MCU gere
os recursos usados na conferência, negoceia com os terminais de forma a determinar os
codecs a utilizar e ainda pode manipular o fluxo de média. Os gatekeepers, os gateways e os
MCU são componentes lógicos definidos no standard H323, mas podem ser implementados
numa única máquina.

Proxy H.323
Um servidor proxy H.323 é um proxy desenhado para o protocolo H.323 que examina os
pacotes trocados numa comunicação entre duas aplicações. Os proxies têm a capacidade de
determinar o destino de uma chamada e efectuar os passos necessários ao estabelecimento
dessa chamada, se necessário.

Pilha Protocolar
Os principais protocolos usados em H.323 são:

RTP/RTCP: Standard da internet para o transporte de dados em tempo real, incluindo áudio e
vídeo. O RTP é praticamente usado em todas as arquitecturas VoIP, de video-conferência,
media-on-demand, etc. Tem capacidade de identificação de conteúdo, reconstrução temporal e
detecção de pacotes perdidos (ver subcapítulo anterior).

RAS: Protocolo de Registo, Admissão e Estado. Num sistema áudio ou vídeo baseado em
H.323, o RAS é o canal de controlo sobre o qual as mensagens de sinalização H.225.0 são
enviadas.

H225.0: Protocolo usado para descrever a sinalização de uma chamada, os elementos de
média (áudio e vídeo), o fluxo de pacotes, fluxo de média e controlo dos formatos das
mensagens.

H.245: Protocolo de controlo para comunicações multimédia, descreve as mensagens e
procedimentos usados para abrir e fechar canais lógicos de áudio, vídeo e dados, troca de
capacidades, controlo e indicações
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Q.931: Protocolo para sinalização de chamadas. Está incluído na recomendação H.225.0.

RSVP: Protocolo para reservar recursos da rede de forma a garantir QoS

T.120: Standard para conferência de dados e controlo de conferência em comunicações
multimédia interactivas – multiponto e ponto-a-ponto.

Os codecs recomendados pelo standard H.323 são:

G.711: Recomendação da ITU – Modulação por impulsos codificados – PCM – de voz. Este
standard é presença obrigatória em todos os sistemas de conferência. Requer uma taxa de
transmissão entre os 56 e os 64Kbit/s.

H.261 e H.263: Codec de vídeo do H.323. contudo, outros codecs podem ser usados.

Sinalização
As funções de sinalização são baseadas na recomendação H.225, que especifica o uso e
suporte de mensagens do tipo Q.931/Q.932. As mensagens são enviadas via TCP no porto
1720. Neste porto, as mensagens de controlo de chamadas Q.931 são enviadas para a
configuração, manutenção e desconexão.

As mensagens mais vulgares encontradas em Q.931/Q.932 são:

Setup. Enviada para iniciar uma chamada H.323 ou para estabelecer a ligação a um terminal
H.323. Esta mensagem contém o endereço IP, porto e alias do destinatário.
Call Proceeding. Enviada pelo Gatekeeper a um terminal avisando-o da tentativa de
estabelecimento da chamada após o número do destinatário ser analisado.
Alerting. Indica o início da fase de geração do tom.
Connect. Indica o início da ligação.
Release Complete. Enviada pelo terminal para iniciar a desconexão.
Facility. É uma mensagem do standard Q.932 usado como pedido para um serviço adicional.
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Exemplo
Na figura seguinte podemos ver uma chamada em H.323. As cores representam os diferentes
protocolos.

Figura 11 – Exemplo de comunicação H.323 com Gatekeeper. Adaptado de [5]

1. SETUP
i. - O terminal 1 regista-se no gatekeeper usando o protocolo RAS, enviando uma
mensagem ARQ e recebendo uma mensagem ACF;
ii. - Usando o protocolo H.225,o terminal T1 envia uma mensagem de SETUP a T2
requisitando a ligação. Esta mensagem contém o endereço IP, porto e alias do remetente
e o endereço IP, porto do destinatário;
iii. - T2 envia uma mensagem

CALL PROCEEDING avisando da tentativa de

estabelecimento de uma chamada;
iv. - Agora, o terminal T2 deve registar-se no gatekeeper tal como já fez o terminal T1;
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v. - Uma mensagem de alerta indica o início da fase do toque de aviso;
vi. - Finalmente, a mensagem CONNECT indica o início da ligação.

2. CONTROL SIGNALLING
Nesta fase, é aberta a negociação efectuada através do protocolo H.245, a troca de
mensagens entre os terminais estabelece quem será o master e quem será o slave, as
capacidades dos participantes e os codecs de áudio e/ou vídeo a usar. Quando a negociação
terminar o canal de comunicação é aberto (endereço IP e porto).
As principais mensagens H.245 usadas neste passo são:
•

TerminalCapabilitySet (TCS). Capacidade suportada pelos terminais que fazem parte
da chamadas;

•

OpenLogicalChannel (OLC). Mensagem usada para abrir o canal lógico que contém
informação que permite a recepção e codificação dos dados. Contém informação
acerca do tipo de dados que irão ser enviados.

3. AUDIO
Os terminais iniciam a comunicação usando o protocolo RTP/RTCP

4. CALL RELEASE
- O terminal remetente ou o terminal destinatário podem iniciar o processo de finalização da
chamada usando as mensagens CloseLogicalChannel e EndSessionComand para terminar a
chamada usando novamente o H.245;
- Usando o H.225, a ligação é fechada com a mensagem RELEASE COMPLETE;
- Finalmente os registos dos terminais no gatekeeper são limpos usando o protocolo RAS;

SIP vs H.323 [Texto adaptado de [6]]
O protocolo SIP e o protocolo H.323 foram desenvolvidos com diferentes propósitos e com
diferentes requisitos à priori. O H.323 foi desenvolvido pelo ITU - toda a sua concepção e
implementação tem fortes ligações com a história e herança proveniente da filosofia da antiga
rede PSTN. Utiliza codificação binária e faz uma reutilização da sinalização ISDN (RDIS). O
SIP, por outro lado, foi desenvolvido pelo IETF tendo como pano de fundo a Internet,
permitindo a escalabilidade e o uso entre diversos domínios usando todas as funções aí
inerentes.
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A primeira diferença a merecer destaque é a codificação. Como já foi referido atrás, o SIP é um
protocolo baseado em texto, tal como o HTTP e o SMTP, o H.323 apresenta codificação em
binário. Apesar da codificação binária trazer vantagens no que diz respeito ao tamanho dos
cabeçalhos das mensagens tem como contrapartida um aumento da complexidade de
implementação. A codificação textual permite uma análise imediata dos pacotes, bastando
efectuar uma simples captura na rede. As ferramentas de análise e teste são fáceis de
implementar e usar.
Outro aspecto que diferencia estes dois protocolos é o facto de o H.323 ser um protocolo
exclusivamente de sinalização enquanto o SIP tem funcionalidades de presença e mensagens
instantâneas (instant messaging). A combinação de presença e sinalização num único
protocolo usando um único esquema de endereçamento universal, URI, trará, com certeza,
vantagens futuras no campo das aplicações.
Outra diferença bastante importante é o suporte e a adesão de alguns dos mais importantes
fabricantes da indústria de computadores e telecomunicações ao protocolo SIP em detrimento
do H.323. Apesar de existirem inúmeros sistemas a operar em H.323, a tendência do mercado
é a adopção do protocolo SIP, uma vez que é mais flexível e é motivo de um forte investimento
na área da investigação.
O SIP foi também adoptado pelos operadores de telemóveis, como protocolo de sinalização e
instant messaging para as suas redes de terceira geração. Isto aumenta exponencialmente o
número de utilizadores deste protocolo. O SIP está também a ser acoplado a redes wireless do
tipo 802.11.
Outra diferença de peso entre estes dois protocolos encontra-se ao nível da segurança. O SIP,
apresentado na RFC 3261, tem mecanismos robustos de segurança que permitem a
encriptação, a autenticação baseada em certificados, a garantia de integridade das mensagens
ponto-a-ponto mesmo quando estas estão sujeitas a servidores intermédios não fiáveis. Tais
recursos não fazem parte do SIP: como se trata de um protocolo da Internet herdou um
conjunto de protocolos de segurança tais como o TLS e o S/MIME de forma transparente. Por
exemplo, o mesmo mecanismo que torna segura a introdução do código de um cartão de
crédito num formulário de uma página Web é o mesmo que proporciona ao SIP uma
sinalização segura entre dois servidores.
Apesar das diferenças, ambos os protocolos têm as suas vantagens e desvantagens. Parte das
vantagens de um protocolo foram adaptadas pelo outro, por ex.: o suporte de DNS e URL que
faz parte do SIP desde a sua criação veio a ser também adoptado pelo H.323; o TCP que só
era suportado pelo H.323, foi adoptado pelo SIP e está a tornar-se imprescindível.
Com o passar dos tempos tem-se vindo a assistir a uma convergência no que toca às
funcionalidades disponibilizadas por ambos os protocolos. Talvez por isso, uma comparação
entre ambos possa sempre ser sujeita a uma rápida revisão.
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2.2.5 IAX

Arquitectura
O protocolo IAX foi desenhado para permitir o controlo e transmissão de dados VoIP entre dois
servidores Asterisk (aplicação IP-PBX que será apresentada mais à frente neste documento).
Hoje em dia é também usado para ligações entre clientes e servidores que suportem este
protocolo.
A versão actual do IAX é a IAX2, uma vez que a IAX se tornou obsoleta. Foi um protocolo
criado a pensar em ligações VoIP (fluxos de áudio) mas também pode suportar outro tipo de
fluxos de média (vídeo por exemplo).
Os principais propósitos do IAX são:
•

Minimizar a largura de banda usada no controlo e na transmissão de média com
especial enfoque nas chamadas de voz;

•

Evitar problemas relacionados com NAT, nomeadamente a transposição de redes LAN
com NAT, bastante usuais no protocolo SIP;

•

Capacidade de transmitir informações relacionadas com planos de numeração
(dialplan);

Para reduzir a largura de banda o IAX usa a codificação binária em vez da textual, usado no
protocolo SIP. Isto torna o tamanho das mensagens IAX menor do que os das mensagens SIP.
Para evitar problemas relacionados com NAT, o IAX usa o protocolo UDP, normalmente no
porto 4569 e quer a informação de sinalização quer os dados são enviados em conjunto
usando o mesmo protocolo (ao contrário do que se verificava no SIP em que a sinalização
seguia em pacotes diferentes dos dados). Assim, o IAX apresenta menos problemas com a
transposição de redes em NAT, uma vez que consegue transpor routers e firewalls de forma
mais eficaz.

Exemplos de mensagens
De forma a compreender o protocolo IAX será apresentado um exemplo real de comunicação
usando as mensagens mais comuns de IAX:
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Figura 12 – Exemplo de troca de mensagens IAX

Uma chamada efectuada em IAX ou IAX2 compreende três passos ou situações:

A) Estabelecimento de chamada – Call setup
Um terminal começa a ligação enviando uma mensagem do tipo NEW. O destinatário responde
com uma mensagem ACCEPT e o remetente volta a responder com uma mensagem ACK.
Seguidamente, o destinatário envia um sinal RINGING e o remetente responde com um ACK
para confirmar a recepção da mensagem. Finalmente, o destinatário aceita a chamada com
uma mensagem ANSWER e o remetente confirma com ACK. A chamada está estabelecida.

B) Fluxo de Media – Media or Audio Flow
São enviados pacotes do tipo M (Mini-Frame) e F (Full-Frame) em ambas as direcções com a
informação áudio. Cada fluxo composto, na sua maioria, por pacotes IAX do tipo M que contêm
um cabeçalho de apenas 4 bytes. Isto permite um aumento da eficiência na largura de banda.
O fluxo é complementado por envios periódicos de pacotes IAX do tipo F que incluem a
informação de sincronização. É importante referir que as mensagens áudio usam o mesmo
protocolo UDP que as mensagens de sinalização (usadas no estabelecimento e término da
chamada) evitando, desta forma, problemas associados ao NAT.
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C) Término da Chamada - Call Teardown
Para terminar uma chamada é enviada uma mensagem HANGUP
NGUP que tem como resposta uma
mensagem ACK.

Tipo de mensagens
As mensagens enviadas em IAX2 são
são do tipo binário, por isso cada bit ou conjunto de bits tem
um determinado significado. Existem basicamente dois tipos de mensagens:

A) F Frames ou Full Frames
As mensagens do tipo F são
ão as únicas transmitidas de forma fiável, isto é, o destinatário deve
retornar imediatamente, após a recepção deste tipo de mensagem, um determinado tipo de
mensagem ao remetente confirmando a recepção da mensagem no destino.

Formato binário de uma mensagem do tipo F em IAX2

Figura 13 – Mensagem do tipo F em IAX2. [6]

F – 1 bit – é usado para indicar se a mensagem é do tipo F ou não. O valor 1 neste
campo indica Full Frame, o valor 0 indica que se trata de outro tipo de mensagem que
não a Full Frame;
Source Call Number – 15 bits – número inteiro positivo (unsigned
unsigned integer)
integer usado para
referência da máquina remetente;
R – 1 bit - O valor 1 neste campo indica que se trata de uma retransmissão, o valor 0
indica o início
ício de uma transmissão;
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Destination Call Number – 15 bits – semelhante ao campo Source Call Number,
Number mas
serve para referênciar a máquina destinatária;
Timestamp – 32 bits - Indica, em termos relativos, a referência temporal em que os
dados foram amostrados;
OSeqno – 8 bits – número sequencial do fluxo de saída. Começa sempre no valor 0 e
vai aumentando;
ISeqno – 8 bits – semelhante ao campo OSeqno, só que regista a ordem das
mensagens de saída;
Frame Type – 8 bits – Tipo de mensagem;
C – 1 bit – Se tiver o valor 1, o valor de Subclass é interpretado como potência
pot
de dois,
se tiver o valor 0, o valor de Subclass é interpretado como sendo um valor inteiro
positivo de 7 bits
Subclass – 7 bits – Tipo de subclasse de mensagem;
Data Dados enviados em formato binário

B) M Frames ou Mini Frames
Uma mensagem M ou Mini Frame é usada para enviar média com um tamanho de cabeçalho
reduzido. Este tipo de mensagens é transmitido sem garantia de chegada ao destino
(unreliable transmission).
). Se uma destas
desta mensagens se perder não irá ser retransmitida.

Formato binário de uma mensagem do tipo M

Figura 14 – Mensagem do tipo M em IAX2. [6]

O significado dos campos é semelhante ao das mensagens do tipo F, mas o campo F
apresenta o valor 0. O campo TimeStamp é reduzido a 16 bits. O cliente normalmente mantém
o TimeStamp de 32 bits. Quando envia mensagens do tipo M, somente os 16 bits menos
significativos são enviados. Assim que o tamanho de TimeStamp chega ao seu valor máximo é
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enviada uma mensagem do tipo F permitindo a sincronização do contador de 32 bits de
TimeStamp do outro cliente.

Campos das Mensagens
O campo Type Frame das mensagens F, em conjunto com o campo Subclass, determinam a
função do pacote enviado ou recebido. Eles são os campos de controlo de sinalização das
mensagens.
O campo Frame Type tem 8 bits e os valores mais comuns são apresentados na Tabela 5
valor

Descrição

Detalhes

de"type
frame"
0x01

DTMF

Envio de digitos em DTMF

0x02

Voice Data

O campo Subclass indica o codec de áudio. Ver Tabela 6.

0x03

Video

O campo Subclass indica o codec de vídeo.

0x04

Control

ligados ao terminal IAX. O campo Subclass indica a mensagem de

Fornece a sessão de controlo. Referem-se ao controlo de dispositivos

controlo específica. Ver Tabela 7.
0x05

Not used

0x06

IAX Control

Fornece a gestão de um terminal. Usado para gerir interacções que
geralmente são independentes dos terminais. O campo Subclass
indica a mensagem de controlo específica. Ver Tabela 8.
0x07

Text

0x08

Image

0x09

HTML
Tabela 5 – Valores do campo Type Frame de uma Full Frame (IAX2)

Valor de Subclasse

Descrição (codec usado

(Type Frame =0x02)

na conversação)

0x0001

G.723.1

0x0002

GSM

0x0004

G.711 u (u-law)

0x0008

G.711 a (a-law)

0x0080

LPC10

0x0100

G.729

0x0200

Speex

0x0400

iLBC

Tabela 6 – Significado dos valores do campo Frame Type=”0x02” (dados de voz)
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Valor de Subclasse

Descrição

(Type Frame =0x04)
0x01

Hangup

0x02

Ring

0x03

Ringing (ringback)

0x04

Answer

0x05

Busy Condition

0x08

Congestion Condition

0x0e

Call Progress

Tabela 7 – Significado dos valores do campo Frame Type=”0x04” (controlo)

Valor de Subclasse
(Type Frame =0x06)

Descrição

Detalhes

0x01

NEW

Initiate a new call

0x02

PING

Ping request

0x03

PONG

Ping reply

0x04

ACK

Acknowledgement

0x05

HANGUP

Initiate call teardown

0x06

REJECT

Reject

0x07

ACCEPT

Accepted

0x08

AUTHREQ

Authentication request

0x09

AUTHREP

Authentication reply

0x0a

INVAL

Invalid call

0x0b

LAGRQ

Lag request

0x0c

LAGRP

Lag reply

0x0d

REGREQ

Registration request

0x0e

REGAUTH

Registration authenticate

0x0f

REGACK

Registration acknowledgement

0x10

REGREJ

Registration reject

0x11

REGREL

Registration release

0x12

VNAK

Video/Voice retransmit request

0x13

DPREQ

Dialplan request

0x14

DPREP

Dialplan response

0x15

DIAL

Dial

0x16

TXREQ

Transfer request

0x17

TXCNT

Transfer connect

0x18

TXACC

Transfer accept

0x19

TXREADY

Transfer ready

0x1a

TXREL

Transfer release

0x1b

TXREJ

Transfer reject

0x1c

QUELCH

Halt audio/video transmission

0x1d

UNQUELCH

Resume audio/video transmission

0x20

MWI

Message waiting indication

0x21

UNSUPPORT

Unsupported message

Tabela 8 – Significado dos valores do campo Frame Type=”0x06” (controlo IAX)

37

Voz sobre IP (VoIP) para Redes Comunitárias de Regiões Digitais
IAX vs SIP
O protocolo IAX foi criado por Mark Spencer (criador do Asterisk) com o propósito de resolver
(ou melhorar) alguns problemas relacionados com o SIP em VoIP.
As principais diferenças entre o IAX e o SIP são as seguintes:

Largura de banda
A largura de banda usada pelo IAX é menor da que é usada pelo SIP, uma vez que as
mensagens são binárias em vez de textuais. O IAX também reduz o tamanho dos cabeçalhos
dos pacotes, o que vai, também, influenciar positivamente este aspecto.

NAT
A sinalização e os dados seguem no mesmo pacote, evitando problemas de transposição de
routers e firewalls. Este tipo de problemas é bastante comum em SIP, uma vez que o fluxo de
áudio tem de atravessar este tipo de dispositivos.

Uso e standardização
O SIP é um protocolo standard do IETF e já é amplamente usado por fabricantes de
equipamento e software. O IAX ainda atravessa um processo de standardização, pelo que a
sua adopção por parte dos fabricantes ainda é reduzida.

Portos necessários
O IAX usa somente um porto de comunicação (4569) para enviar sinalização e dados de todas
as chamadas efectuadas. Para conseguir isto, o IAX usa um sistema de trunking. O IAX
multiplexa a sinalização e os fluxos de média. O SIP, por outro lado, usa um porto para a
sinalização (5060) e dois portos para RTP, uma para cada ligação áudio. Por exemplo, se
existirem 100 chamadas simultâneas, o protocolo SIP necessitará de 200 portos para RTP e
um porto para a sinalização. O IAX só utilizará um porto para todas as comunicações.

Fluxo de áudio usando um servidor
Quando são usados servidores com o protocolo SIP, as mensagens de sinalização têm de
passar pelo servidor, mas o mesmo não acontece com o fluxo RTP que pode ir directamente
de ponto-a-ponto sem ter de passar pelo servidor. Em IAX, todas as mensagens passam
obrigatoriamente pelo servidor. Isto faz com que a necessidade de largura de banda deste tipo
de servidores aumente substancialmente quando existem muitas chamadas em simultâneo.
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Outras funcionalidades
O IAX é um protocolo desenvolvido especificamente para VoIP e transmissão de vídeo, pelo
que apresenta algumas funcionalidades específicas desta área, nomeadamente a possibilidade
de transmissão de planos de numeração (dialplan). Este tipo de funções são bastante úteis
quando usadas em conjunto com servidores IAX (por exemplo, o IP-PBX Asterisk, que será
apresentado mais à frente neste documento).

2.3. Equipamento e Aplicações

Feita a análise aos protocolos envolvidos é chegada a altura de efectuar uma análise ao
equipamento e aplicações existentes no mercado que permite o desenvolvimento de soluções
VoIP. Nos próximos subcapítulos serão apresentadas aplicações Open Source dos diversos
elementos considerados fundamentais numa solução VoIP – servidores SIP, servidores IPPBX, media relays, portal de interacção, ferramenta AAA e ferramenta de contabilização e
facturação de chamadas. Serão ainda analisados alguns equipamentos de hardware
necessários no funcionamento do VoIP.

2.3.1. Servidor SIP

Introdução
Tal como foi visto aquando da análise do protocolo SIP, existem dois componentes essenciais
no protocolo SIP, os user agents (UA), vulgarmente apelidados somente de clientes, e os
servidores. Como clientes, ou terminais, temos os softphones e os hardphones que irão ser
abordados mais à frente. Em relação aos servidores temos o Proxy Server, o Registrar Server
e o Redirect Server. Todos estes servidores são, normalmente, elementos lógicos que em
conjunto formam um servidor SIP que contém em si todas as funcionalidades destes
servidores.
Um dos primeiros projectos de servidores SIP Open Source que surgiram foi o SER [7] em
2002, após alguns anos (desde 1995) de pesquisa na Alemanha por um grupo de ex-alunos de
um dos criadores do SIP [8]. No ano de 2004 este servidor começa a ser adoptado por vários
operadores VoIP, nomeadamente a freenet e a sipgate na Alemanha. A versão mais recente
deste projecto é a 2.0, tratando-se de uma versão RC (release candidate), datada de Maio de
2007. Desde então não têm surgido novas actualizações.
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Em 2005 surgiu uma divisão do projecto (fork), onde alguns dos co-fundadores do SER
desenvolveram um novo projecto tendo como ponto de partida o SER. Este projecto veio a
chamar-se OpenSER e tinha como objectivo melhorar o projecto já iniciado e imprimir um novo
ritmo nas actualizações e no desenvolvimento. Este projecto era apoiado pela Voice System
[www.voice-system.ro], sediada na Roménia.
Após três anos de sucesso, em Agosto de 2008, o projecto OpenSER voltou a sofrer uma nova
divisão em dois novos projectos – o Kamailio [www.kamailio.org] e o OpenSIPS
[www.opensips.org] – por questões relacionadas com o nome do projecto e com os
desentendimentos ao nível do desenvolvimento entre programadores. O projecto OpenSIPS
continuou sob a alçada da Voice System.
Neste momento, ambos os projectos lançaram uma versão 1.4 sendo que, devido à divisão
recente, ainda apresentam bastantes semelhanças entre eles e qualquer veredicto final acerca
da qualidade, fiabilidade e rapidez de desenvolvimento é ainda precoce.
Todos estes projectos foram desenvolvidos em linguagem C de Unix/Linux, pelo que a sua
portabilidade para qualquer sistema operativo deste género é perfeitamente exequível.
Todo o trabalho de laboratório desenvolvido abordado neste documento foi baseado no
OpenSER, ainda antes do aparecimento do Kamailio e do OpenSIPS.
Nas próximas linhas será feita uma apresentação mais pormenorizada do OpenSER.

Arquitectura
Como já referido, o OpenSER é uma aplicação desenvolvida na sua totalidade em linguagem
C, o que lhe permite uma maior flexibilidade, rapidez na gestão das mensagens e acesso a
bases de dados.
O OpenSER apresenta uma arquitectura modular constituída por duas partes:

•

O núcleo (core) – que disponibiliza as funcionalidades de mais baixo nível;

•

Os módulos – componentes que disponibilizam as mais diversas funcionalidades
(ligação a bases de dados, implementação de presença, estatísticas, etc.)

Na figura seguinte é possível ver o esquema global da arquitectura da aplicação OpenSER.
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Figura 15 – Esquema da arquitectura da aplicação OpenSER. [9]

O núcleo comporta as diferentes funcionalidades:
Gestão de memória;
Sistema de bloqueio
Gestão de DNS e camada de transporte (UDP,
(
TCP, TLS, SCTP)
Configuração do leitor e interpretador de comandos
Camada de abstracção da Base de Dados (DB API)
Interface de gestão (MI API)
Encaminhamento em modo stateless
Pseudo-variáveis
Motor de estatísticas
API do temporizador

Recorrendo aos módulos, é possível adicionar novas funcionalidades tais como:
Gestão da localização dos utilizadores
Autenticação, Autorização e Contabilização
Operações com expressões regulares e textos
Resposta stateless
Processamento statefull
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Mensagens instantâneas e extensões de presença
Suporte de RADIUS
Conectores a Bases de Dados (MySQL, ODBC, etc.)
Transporte MI
Interpretador CPL
Gateways SMS e XMPP
Transposição de NAT
Extensões para linguagem Perl e Java SIP Servlet

Processamento das mensagens
A execução da configuração do OpenSER é despoletada quando é recebida uma mensagem
SIP da rede. O processo é diferente consoante se trate
trate de um pedido ou de uma resposta

Processamento de pedidos SIP

Figura 16 – Processamento de Pedido SIP. [9]
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Processamento das respostas SIP

Figura 17 – Processamento de Resposta SIP. [9]

Configuração do OpenSER – ficheiro de configuração openser.cfg
A configuração do OpenSER baseia-se
baseia
num ficheiro de configuração, o openser.cfg.
openser.cfg Este
ficheiro controla quais os módulos que irão ser carregados e os respectivos parâmetros
associados. Todo o tráfego SIP é controlado também por este ficheiro através de vários blocos
de rotas (routes) aí definidos.
O ficheiro openser.cfg é composto por sete secções:
•

Definições Globais: esta secção do ficheiro tem a indicação de diversos parâmetros
associados ao Openser no geral, nomeadamente o endereço:porto em que o servidor
irá receber o tráfego, qual o nível de depuração(debugging) que o servidor irá
apresentar ao administrador, escrita (ou não) de um diário de registos (log),
(
etc.

•

Módulos: contém

uma lista das bibliotecas

externas necessárias
necess

para as

funcionalidades pretendidas
tendidas não disponíveis no núcleo. Os módulos são carregados
através do comando loadmodule.
lo
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•

Configuração dos módulos: Os módulos têm parâmetros que devem ser
devidamente configurados. A configuração dos módulos é efectuada através do
seguinte comando:
modparam(nome_do_modulo, nome_do_parametro, valor_do_parametro).

•

Bloco principal de encaminhamento (routing): É nesta secção que o processamento
das mensagens SIP começa. Controla o procedimento a aplicar para cada mensagem
recebida.

•

Bloco secundário de encaminhamento (route): O administrador pode definir novos
blocos de encaminhamento usando o comando route(). Estes blocos funcionam
como subrotinas.

•

Blocos de encaminhamento de respostas (onreply_route): Usados para processar
as mensagens de resposta, usualmente as 200 OK.

•

Blocos de encaminhamento de falhas (failure_route): Usados para processar
condições de falhas, tais como ocupado, ou tempo excedido.

Funcionamento
O comportamento do OpenSER, perante as mensagens SIP, baseia-se inteiramente no
standard RFC 3261. Para configurar correctamente o OpenSER é necessário compreender
perfeitamente tudo o que este documento envolve.
Cada servidor proxy toma decisões em relação ao encaminhamento, modificando os pedidos
antes de os reenviar para o próximo dispositivo. As respostas serão reencaminhadas, pela
ordem inversa, pelos mesmos proxies percorridos pelo pedido original.
Tal como previsto no protocolo SIP, o servidor proxy OpenSER pode funcionar nos dois modos
distintos: stateless ou stateful. No modo stateless, o proxy não retém qualquer informação
relativa aos pedidos que recebe, logo não correlaciona pedidos com respostas, limitando-se a
reencaminhar os pedidos que lhe chegam.
Quando o OpenSER correlaciona uma mensagem 200 OK com um pedido INVITE estará,
então, a funcionar em modo stateful. Neste caso é possível gerir as respostas através dos
blocos de encaminhamento de respostas onreply_route().
Quando são necessárias funcionalidades avançadas tais como contabilização de chamadas,
reencaminhamento de chamadas, correio de voz (voicemail), é necessário usar o servidor em
modo stateful. Cada transacção será mantida em memória e as falhas, respostas e
retransmissões serão associadas a esta transacção. As transacções stateful são geridas
através do módulo TM onde vulgarmente é usado o comando t_relay().
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Neste momento deve ser esclarecido que o processamento em modo stateful associa
informação relativa a cada transacção e não ao diálogo. Ou seja, a recepção de um INVITE
será “acompanhada” até à resposta 200 OK e não até ao BYE que indica o final do diálogo.

Operação em modo stateful
A operar em modo stateful, o proxy torna-se simplesmente um processador de transacções SIP
e este processamento inclui os seguintes passos:

•

Validação do pedido;

•

Pré-processamento da informação associada ao encaminhamento;

•

Determinação do destino do pedido;

•

Encaminhamento do pedido para o destino;

•

Processamento das respostas.

O proxy stateful cria um novo servidor de transacção por cada pedido recebido. Quaisquer
retransmissões do pedido serão então manipuladas por esse servidor.

Exemplo: Para cada pedido que atravessa o proxy

Passo 1: Validação do pedido
Verifica o tamanho da mensagem de forma a evitar buffer overflow;
Verifica o campo Max-forwards para detectar ciclos infinitos (loops);

Passo 2: Pré-processamento da informação associada ao encaminhamento
Se existir um cabeçalho record-route, processa-o;

Passo 3: Determinação do destino do pedido
O destino encontra-se na base de dados location (registered users)?
Existe uma rota para o destino (gateways)?
Está direccionado para um domínio externo (endereço exterior)?

45

Voz sobre IP (VoIP) para Redes Comunitárias de Regiões Digitais
Passo 4: Encaminhamento do pedido para o destino
Chama a função t_relay() e o OpenSER encarrega-se de todo o processo de envio

Passo 5: Processamento das respostas
Este passo é executado automaticamente pelo OpenSER. Por vezes é possível usar a
secção onreply_route[] para gerir algumas respostas. Exemplo: num cenário do tipo
“reencaminha se estiver ocupado”, é possível usar a reposta 486 (Busy) para direccionar a
chamada para o correio de voz.

2.3.2. Servidor IP-PBX

Um sistema PBX (em inglês Public Branch eXchange) que poderá ser traduzido como troca de
ramais privados não é mais do que um dispositivo que permite estabelecer a ligação entre
vários telefones dentro de uma instituição ou empresa. Este tipo de dispositivos estão
obsoletos, uma vez que eram operados manualmente através de uma pessoa, ou seja, todas
as ligações eram efectuadas através de um operador de PBX de forma manual
(estabelecimento de ligações através de fios). O PBX surgiu logo após a invenção do telefone.
Com a evolução da tecnologia, nomeadamente no que se refere à electrónica, surgiram PBX
automáticos, apelidados de PABX (Public Automatic Branch eXchange). Os PABX já efectuam
as ligações de forma automática e recorrendo a circuitos eléctricos/electrónicos. Ainda nos dias
de hoje encontramos PABX em empresas, em instituições públicas e outras organizações.
Com o aparecimento dos serviços VoIP, surge também um novo tipo de PBX – os IP PBX –
cuja funcionalidade se baseia no protocolo IP e cuja principal vocação é a gestão de ligações
VoIP, podendo no entanto interagir com as redes telefónicas tradicionais. Este tipo de
dispositivos aparecem sobretudo sob a forma de software que na maior parte das vezes é
instalado num ou em vários servidores. Existem também alguns IP PBX no mercado que
incluem o hardware, ou seja, o software é vendido já instalado numa determinada máquina.

Funcionalidades
As principais funcionalidades de um IP PBX são semelhantes às de um vulgar PABX. No
entanto, além das funcionalidades básicas de PABX, o IP PBX apresenta inúmeras
funcionalidades só exequíveis devido à enorme flexibilidade proporcionada pelo facto de este
ser desenvolvido em software.
Como funcionalidades base temos:
•

interligação dos vários telefones de uma organização;
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•

ligação dos telefones da organização ao exterior (outras redes);

Além das funcionalidades básicas de PBX, a maior parte dos IP PBX apresentam também:
•

menus interactivos (escolha de opções através da digitação de números);

•

correio de voz (permite gravar mensagens de voz);

•

reencaminhamento de chamadas;

•

gravação de chamadas;

•

música em espera (music-on-hold);

•

definição de rotas para as chamadas (por exemplo: se a chamada não for atendida em
determinado telefone, a chamada deverá passar para o telefone seguinte pré-definido);

•

registo em base de dados dos detalhes das chamadas (data/hora, duração, nº destino,
etc);

•

teleconferência entre vários telefones;

•

envio das mensagens recebidas directamente para a caixa de correio;

entre outras que poderão ser implementadas através de programação.

Exemplos de IP PBX disponíveis em Open Source
Existem diversos sistemas IP PBX em software disponíveis em formato GPL, ou seja, de
distribuição gratuita. A maior parte deles tem como subsidiárias empresas ligadas ao ramo das
telecomunicações cuja base do seu negócio é a instalação e manutenção destes sistemas.
Como exemplos temos o sistema 3CX Phone System [10], o sipXecs [11] e o Asterisk [12].
Dos três apresentados o que mais se destaca, quer pela antiguidade, quer pelo número de
aderentes que regista ao longo dos últimos anos, é o Asterisk. O Asterisk é um sistema IP PBX
criado por Mark Spencer em 1999.
Este trabalho terá como IP PBX, um sistema Asterisk que irá funcionar como ponto de interface
(gateway) entre o sistema VoIP e a rede telefónica tradicional. Irá também funcionar como
servidor de correio de voz e de reencaminhamento de chamadas.
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2.3.3. Media Relay

Um media relay é uma aplicação que funciona em paralelo com um servidor SIP Proxy que
permite aos clientes SIP que usem NAT, trocar pacotes do tipo RTP/RTCP transportados em
UDP. Com esta aplicação torna-se possível a transposição de firewalls e/ou routers por clientes
NAT.

Problema do NAT em comunicações VoIP
O NAT (Network Address Translation) é uma tecnologia usada na maior parte das ligações de
internet ADSL e Cabo e que permite a partilha de uma só ligação por vários utilizadores (várias
máquinas) numa rede LAN. A grande desvantagem desta tecnologia é que o NAT não funciona
com aplicações do tipo ponto-a-ponto (ex.: VoIP) sem complexas configurações nos
dispositivos de encaminhamento. Estas configurações nem sempre são de resolução fácil e
acessível ao vulgar utilizador.

Tipos de NAT
O protocolo NAT é na maior parte das vezes implementado em routers e/ou firewalls. Devido à
falta de estandardização da implementação nestes dispositivos, surgiram quatro tipos de NAT:
Full Cone, Restricted Cone, Port Restricted Cone e Symmetric.
Cada um destes tipos de NAT apresenta dificuldades na sua transposição por parte dos
pacotes UDP.
Full Cone
Este tipo de NAT não é mais do que um mapa estático que relaciona um par “ip:porto” externo
com um par “ip:porto” interno. Qualquer máquina exterior pode aceder a uma máquina interna
através do par externo “ip:porto”. Este tipo de NAT é vulgar em firewalls do tipo non-stateful e é
implementado com uso de filtros.
Restricted Cone
Neste caso, o par “ip:porto” externo só é aberto quando a máquina interna envia dados para
um endereço externo. Contudo, este tipo de NAT bloqueia qualquer tipo de pacote que venha
de endereços diferentes do usado pela máquina interna. Ou seja, para que possa receber
dados de uma máquina exterior, a máquina interna terá de enviar primeiro dados para a
máquina exterior.
Port Restricted Cone
Este tipo é bastante idêntico ao anterior – a única diferença é que o pacote proveniente do
exterior deverá ter exactamente o mesmo par “ip:porto” do destino do pacote enviado.
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Symmetric
Este tipo é diferente dos três anteriores. Somente alguns endereços específicos têm permissão
para entrar no mapeamento NAT. Não é possível prever qual o par “ip:porto” que irá ser
utilizado pelo dispositivo NAT. Com os tipos de NAT anteriores, era possível usar um servidor
externo para descobrir qual o endereço externo usado para a comunicação (técnica prevista no
protocolo STUN). Com o tipo Symmetric, mesmo que seja possível contactar um servidor
externo, o endereço exterior não poderá ser usado por mais nenhum servidor excepto esse
servidor.
Para resolver os problemas associados ao NAT existem dois tipos de solução: uma solução
implementada no cliente – near-end – e uma solução implementada no servidor – far-end.
A solução far-end é a mais fácil de gerir e a mais abrangente pois permite a transposição de
todos os tipos de NAT. Tem como penalização, o facto de perder em escalabilidade, uma vez
que todos os pacotes de media têm de passar pelo servidor que irá servir de intermediário.
A solução near-end, apesar de apresentar vantagens em termos de escalabilidade, só resolve
os três primeiros casos de NAT, e coloca alguma dificuldade na sua gestão, uma vez que esta
está no lado do cliente.
A solução implementada para este trabalho é a far-end, uma vez que garante a resolução de
todos os tipos de NAT e coloca toda a gestão no lado dos servidores. Outro dos motivos para o
uso desta solução tem que ver com o facto de ser necessário contabilizar todas as chamadas
efectuadas, logo será necessário o uso do servidor como intermediário dos pacotes de media.
A aplicação media relay usada neste trabalho será o MediaProxy [13]. O MediaProxy foi
desenvolvido por pela Ag-projects [14], cujo fundador foi um dos co-fundadores do OpenSer.
Na Figura 18 é apresentado um esquema com a arquitectura base desta aplicação.

Figura 18 – Diagrama de funcionamento do MediaProxy. [13]
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Tal como se pode observar pela figura, o MediaProxy é constituído por duas partes distintas: o
dispatcher e o relay. O dispatcher funciona junto do SIP Proxy e actua como módulo deste. O
relay é um elemento que não fica necessariamente na mesma máquina em que se encontra o
SIP Proxy – a sua função é servir de intermediário entre os clientes. Podem ser utilizados
tantos relays quantos os necessários como forma de balancear a carga na rede. Os relays
comunicam com o dispatcher através de ligações TLS. O mediaproxy dispatcher fornece
também funcionalidades associadas à contabilização das chamadas.

RTPProxy
Além do MediaProxy, existe também uma solução Open Source criada por Maxim Sobolev e
patrocinada pela Sippy Software, Inc. [15], o RTPProxy [16]. Esta solução não será abordada
neste trabalho.

2.3.4. Portal Web

O portal WEB será um portal a usar quer para a administração de todas as questões
relacionadas com os utilizadores (permissões, definição de grupos, instalação de domínios,
etc.), quer como interface para os utilizadores que pretendam utilizar o serviço VoIP (registo de
utilizador, definições pessoais, consulta do crédito, consulta do histórico das chamadas
efectuadas, etc.).
Nesta área existem algumas aplicações desenvolvidas, embora todas elas apresentem um
baixo grau de desenvolvimento e maturidade. Esta situação deve-se sobretudo ao facto de
este portal ser normalmente personalizado em função das necessidades encontradas pelo
operador VoIP.
Chama-se aqui a atenção para a importância que este portal terá na altura da adesão de um
utilizador ao serviço – é através dele que os utilizadores serão ou não atraídos pelo serviço
proposto.
Na maior parte dos casos este portal é desenvolvido pelo fornecedor VoIP, para ser
personalizado consoante as necessidades.
Não sendo o principal objectivo deste trabalho o desenvolvimento de raiz de um portal Web,
será usada uma solução Open Source de nome SerMyAdmin [17].
Esta aplicação é desenvolvida em Grails e pretende ser um portal de acesso quer ao
administrador do sistema, quer aos utilizadores que utilizarão o serviço VoIP.
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Figura 19 – Imagem do portal SerMyAdmin

2.3.5. Ferramenta de AAA – RADIUS

O RADIUS é um protocolo de rede que fornece gestão de autenticação, autorização e
contabilização para pessoas ou computadores que se ligam e usam serviços na rede.
Muitas vezes, quando uma pessoa (ou computador) se liga a uma rede é necessário que este
efectue a sua Autenticação (Authentication).
Uma vez autenticado, o RADIUS determina quais os direitos ou privilégios que essa pessoa ou
computador tem através do serviço de Autorização (Authorization). É efectuado um registo no
serviço de Contabilização (Accounting) deste acesso.
Estes três serviços são conhecidos como AAA – Authentication, Authorization, Accounting.
O RADIUS é amplamente usado por fornecedores VoIP. É usado para passar as credenciais
de login dos clientes SIP (por ex.: um telefone VoIP) para o servidor SIP Registrar usando a
autenticação digest e depois para o servidor RADIUS que efectuará o registo de todos os
dados necessários, nomeadamente os CDR – registos detalhados da chamada – usados
posteriormente para cálculo da facturação das chamadas.
Existem vários projectos Open Source de servidores RADIUS – AAA. Um dos projectos mais
conhecidos e que irá ser utilizado neste trabalho é o FreeRadius [18].

Figura 20 – Página web do FreeRadius
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2.3.6. Ferramentas de facturação e contabilização de chamadas

Para efectuar o controlo da facturação e contabilização é usada uma ferramenta que, em
paralelo com o servidor RADIUS, registará todos os dados das chamadas – os CDRs – e
calculará, em função das configurações previamente estabelecidas, o custo das mesmas.
As funcionalidades básicas deste tipo de ferramentas podem enumerar-se em:
•

Definição de custos à priori;

•

Controlo de acesso baseado em utilizador/domínio/proxy;

•

Cálculos efectuados em tempo real;

•

Mecanismos anti-fraude que evitam o uso indevido do serviço a utilizadores que
excederam o crédito;

•

Importação/Exportação dos dados para outros formatos para posterior análise;

Para este trabalho, a solução Open Source encontrada que corresponde às necessidades
definidas é a CDRTool da Ag-Projects [19].
A aplicação CDRTool é uma aplicação WEB que fornece, em tempo real, informações acerca
do uso do serviço VoIP: CDRs das chamadas, estatísticas baseadas em critérios configuráveis
tais como destino das chamadas, motivos de falha, etc.
Sendo esta aplicação desenvolvida em conjunto com o media relay Mediaproxy, tratado atrás,
garante uma maior fiabilidade no seu funcionamento, sobretudo na detecção de chamadas que
terminam sem recorrer a mensagens do tipo BYE (por ex. quando há alguma falha
imprevisível).
Esta aplicação disponibiliza ainda funcionalidades de pagamento pós-pago (pagamentos
efectuados após telefonemas) e, em conjunto com outras aplicações, de pagamento pré-pago
(aquisição prévia de crédito telefónico). Este tipo de funcionalidades encontra-se disponível por
TCP/IP.
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Figura 21 – Ferramenta CDRTool. [19]

2.3.7. Placas de ligação à rede PSTN

Este subcapítulo tem como objectivo apresentar alguns exemplos de hardware usado em
conjunto com o IP PBX. Trata-se
Trata
de um hardware específico – placas de interligação entre a
rede IP e a rede telefónica tradicional.
tradicional
Existem três tipos de placas cuja diferença
diferença se baseia no tipo de ligação à qual se deseja
interligar os telefones VoIP: IP para PSTN, IP para PRI e IP para ISDN (RDIS).
Para este trabalho, foi efectuada uma pesquisa tendo em conta uma interligação IP/PSTN
IP
(linha analógica).
fectuada por placas concebidas para o propósito vulgarmente
A ligação IP/PSTN é efectuada
conhecidas por placas FXS/FXO. Esta designação deriva da função de cada uma das portas
que normalmente constituem estas placas – as portas FXS e as portas FXO.
As portas FXO permitem a ligação do sistema IP PBX à ligação analógica, as portas FXS
permitem a ligação de telefones vulgares (POTS) ao sistema IP PBX.
A Figura 22 apresenta um esquema exemplificativo da ligação de portas FXS e FXO.
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Figura 22 – Portas FXS e FXO

Tendo em conta a aplicação IP PBX usada para este trabalho, o Asterisk, foi necessário
efectuar uma pesquisa cuidada no sentido de encontrar equipamento compatível quer com a
rede PSTN onde irá ser usado e o servidor IP PBX. Existe no mercado uma extensa oferta
deste tipo de placas [20].
Das marcas mais referidas destacam-se as da marca Digium, a empresa que suporta o
projecto Asterisk. Usando placas desta marca é assegurada a compatibilidade a 100% com o
IP PBX Asterisk. Outra marca que tem bastante aceitação no mercado é a Sangoma.
Uma característica importante que algumas das placas estudadas têm é o echo cancellation
(cancelamento do eco) que permite, recorrendo a hardware, eliminar o efeito de eco que se
verifica aquando da utilização de colunas e microfones em sistemas informáticos. Ao recorrer a
hardware para efectuar esta tarefa estamos a reduzir o esforço de processamento necessário
no IP PBX com as todas as vantagens que isso trará para as restantes operações.
Neste trabalho não foi utilizada qualquer placa deste tipo nos testes de laboratório, pelo que
ficará só a nota da necessidade de uma pesquisa exaustiva quer pelas diversas características
e funcionalidades disponibilizadas pelas diferentes marcas quer pela problemática da
compatibilidade.

Figura 23 – Exemplo de uma placa (2x)FXS/(2x)FXO da Digium
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2.3.8. Hardphones e Softphones

Tendo sido tratados todos os dispositivos centrais das ligações VoIP, fica a faltar o estudo dos
dispositivos que se posicionam nas extremidades, os clientes VoIP.
Existem três tipos distintos de clientes VoIP:
•

Hardphones

•

Softphones

Hardphones
Os hardphones são os dispositivos físicos, em tudo semelhantes aos telefones vulgares, com
um auscultador e um teclado. A única diferença reside no facto de que estes são ligados à rede
Ethernet e funcionam com tráfego IP (já visto anteriormente). Estes telefones, vulgarmente
apelidados de telefones IP, contêm todo o hardware e software quer para digitalizar a voz
(codecs) quer para estabelecer e efectuar as chamadas (sinalização e transporte).
Ainda com a classificação de hardphone podemos encontrar os telefones vulgares a
funcionarem em conjunto com um adaptador para a rede IP (adaptador ATA). A função deste
adaptador é efectuar toda a digitalização necessária para a incorporação da voz na rede IP e
para o estabelecimento das chamadas.
O uso deste tipo de adaptadores é uma solução económica e que permite manter os antigos
telefones existentes, o que poderá causar um menor impacto junto dos utilizadores na hora da
mudança para o sistema VoIP.

Figura 24 – IP Phone Cisco 7941G [21]

Figura 25 – Adaptador VoIP ATA Linksys [22]
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Softphones
Os clientes VoIP baseados somente em software, os telefones “soft”, ou softphones, tiram
partido das capacidades do PC, usando a sua placa de som, o seu processador e a placa de
rede como base do seu “hardware” e permitindo assim a utilização de um PC como um telefone
IP.
Existem inúmeras soluções Open Source de clientes VoIP do tipo softphone. O que as
distingue são sobretudo características inerentes a cada um deles: existem softphones que
funcionam com H.323, outros que funcionam com SIP e ainda alguns (em menor número) que
implementam o protocolo IAX2.
É praticamente impossível enumerá-las e compará-las todas uma vez que todos os dias
surgem novas aplicações softphone – sobretudo devido ao aparecimento de bibliotecas
associadas a diversas linguagens de programação que permitem o desenvolvimento rápido de
aplicações deste género (sip stacks) [23].
Na tabela seguinte serão apresentadas algumas aplicações disponíveis em distribuição gratuita
[24].
Clientes Linux

Clientes MacOS X

Clientes Windows

Cockatoo

FreeSWITCH

Linphone

Ekiga

PJSUA

minisip

Kphone

QuteCom ex-OpenWengo

MjUA

Linphone

SFLphone

OpenSIPStack.

minisip

Shtoom

OpenZoep

MjUA

SipTheeSkype

Peers Minimalist SIP

OpenSIPStack MPL

PhoneGaim

OpenZoep

PJSUA

Peers Minimalist SIP

QuteCom ex-OpenWengo

PhoneGaim

Shtoom

PJSUA

SIP COMMUNICATOR

QuteCom ex-OpenWengo

SipTheeSkype

SFLphone

sipXezPhone ("sipX easy phone")

Shtoom

sipXphone

SipTheeSkype

VMukti (1videoConference) alpha

sipXezPhone ("sipX easy phone")

wxCommunicator

sipXphone

YATE

Twinkle

Zoiper

YATE
YeaPhone
Zoiper
Tabela 9 – Softphones de distribuição gratuita
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Para os testes efectuados ao longo deste trabalho foi utilizado o softphone Zoiper [25]. Este
cliente tem a vantagem de poder funcionar com dois tipos de protocolos: o IAX e o SIP.

Figura 26 – Softphone Zoiper

2.3.9.
.9. Infraestrutura de rede

Finalmente, e como elemento base para a implementação e funcionamento de um fornecedor
de VoIP é essencial que este tenha uma ligação a uma rede de dados e a uma rede de voz,
tipicamente uma ligação DSL fornecida por um ISP e uma, ou mais, ligações PSTN. As
características desta ligação serão essenciais para o correcto funcionamento
funcionamento do fornecedor
VoIP. Serão
erão enumeradas algumas das características
características que cada uma das ligações à respectiva
rede deverão ser tidas em conta aquando da sua contratação com o respectivo fornecedor.

Redes de dados
Tendo em conta o número de acessos que o servidor VoIP vai ter de lidar simultaneamente, e
a largura de banda utilizada pelo codec usado nas comunicações RTP, facilmente se
encontram valores aproximados para a largura de banda necessária neste tipo de ligação.
liga
Usando o exemplo do codec G.711 que necessita de um mínimo de 64 kbps por canal e tem
um overhead (cabeçalho) de 18,8 Kbps temos que, para ter activos 8 canais de comunicação
teremos uma necessidade de ter (18,8kbs+64kbps)*8 canais = 662,4 Kbps. Outros
Outro codecs
poderão ser utilizados quando a disponibilidade de largura de banda não é grande, por
exemplo o codec G729 utiliza uns meros 8Kbps conseguidos através de compressão do
cabeçalho e que traz como inconvenientes uma perda de qualidade áudio. Neste caso as
necessidades para um conjunto de 8 canais simultâneos baixam para 214,4Kbps.[26]
214,4Kbps.
Outra característica da rede de dados que deve ser tida em conta é a necessidade de esta
estar acessível através de um IP fixo, ou seja, a ligação à rede de dados deve ser
s contratada
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com um IP fixo inalterável ao longo do tempo. Esta solução permite um acesso directo ao
servidor de VoIP. Esta característica é importante sobretudo na utilização do media relay.

Redes de voz
Para uma interligação do sistema VoIP com a rede telefónica tradicional (PSTN) existe um
dado fundamental a ter em conta – o número de chamadas simultâneas que poderão ser
realizados entre a rede VoIP e a rede PSTN. Em função desse número existem diversas
possibilidades, nomeadamente ao nível de ligações contratadas. Ao contrário do que acontece
com a rede VoIP, na rede de voz PSTN é necessária existir uma linha (trunk) para cada ligação
estabelecida, pelo que é necessário, na altura da contratação de uma ligação, ter em conta o
pressuposto referido acima.
Uma alternativa existente no mercado é a contratação de ligações DID.
A DID (mais conhecida por DDI na Europa) é um serviço fornecido pelas companhias
telefónicas para serem usadas nos sistemas IP PBXs dos seus clientes. A companhia
telefónica atribui um determinado conjunto de números directamente ao PBX da organização. À
medida que as chamadas chegam ao PBX são reencaminhadas para o destinatário (definido à
priori no plano de marcação do PBX). No trajecto inverso, todas as chamadas provenientes da
rede VoIP com destino a números da rede PSTN são encaminhadas através de um desses
números atribuídos pela companhia telefónica.
A venda deste tipo de ligações DID já é generalizada e bastante vulgar. Com recurso a este
tipo de ligação, é necessário adquirir uma linha telefónica, contratar a quantidade de números
pretendida e adquirir o equipamento compatível com essa ligação – placas BRI, E1, T1 ou
gateways.
Para o caso em que seja necessária somente uma linha analógica (caso do protótipo
desenvolvido neste trabalho), uma simples placa FXO e uma ligação analógica vulgar servirão
o propósito.
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3
3. Concepção de uma solução VoIP para uma rede
comunitária de uma Região Digital
Analisados os objectivos para este trabalho e feita uma análise ao panorama existente em
termos de tecnologia na área de VoIP, é chegada a altura de estabelecer cenários possíveis e
encontrar soluções que dêem respostas adequadas à implementação desses cenários.
Como ponto de partida para o estabelecimento destes cenários serão tidos em conta os
potenciais destinatários deste trabalho, nomeadamente câmaras municipais inseridas no
programa Regiões Digitais, organizações públicas e outro tipo de organizações ligadas a
comunidades digitais.

3.1. Diferentes arquitecturas para diferentes cenários

Existe uma série de factores a ter em conta na definição do cenário: localização dos
utilizadores, número de utilizadores a abranger, serviços específicos que se pretende
disponibilizar, tipologias de utilização (intensa, esporádica, nível de sofisticação do utilizador),
estimativa do número máximo de chamadas simultâneas a ocorrer, entre outros. Todos
estes factores vão influenciar na escolha e distribuição do equipamento que irá servir de
suporte ao serviço VoIP.
Com vista a uma simplificação, serão descritas duas possíveis arquitecturas para dois cenários
diferentes:
•

Implementação de um serviço IP PBX numa rede privada de uma organização (por ex.:
Câmara Municipal);

•

Implementação de um fornecedor de serviço VoIP numa instituição pública (por ex.:
Empresa Municipal).
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A utilização destes dois cenários tem como finalidade apresentar dois casos em que a
utilização do serviço VoIP tem tido mais adeptos nos últimos anos, quer ao nível
organizacional, quer a nível particular.

Implementação de um serviço IP PBX numa rede privada de uma organização
Neste cenário temos a utilização vulgar de um IP PBX numa organização com necessidades de
comunicação, quer internas (usando a rede privada), quer com o exterior (ligações a outras
redes).
Na Figura 27 é apresentado um esquema simplificado da arquitectura a implementar nesta
situação:

Figura 27 – Esquema básico da arquitectura de um sistema IP PBX para uma organização

Neste cenário todos os telefones VoIP, hardphones ou softphones, são ligados através da rede
Ethernet ou rede wireless ao servidor IP PBX. O servidor IP PBX, por sua vez, estará ligado às
redes telefónicas vulgares (móvel e PSTN) e estabelecerá a ligação entre os vários pontos.
Esta arquitectura permite agilizar todas as comunicações internas (entre utilizadores da rede
privada) e as comunicações com o exterior (entre utilizadores e o exterior e vice-versa). Através
dela é possível configurar uma série de serviços e disponibilizá-los para todos os utilizadores,
nomeadamente:
60

Concepção de uma solução VoIP
•

Voicemail – caixa de correio de voz;

•

Implementação de menu de entrada com redireccionamento automático (minimizando
as chamadas no help desk);

•

Música em espera;

•

Gravação de chamadas;

•

Reencaminhamento de chamadas entre utilizadores;

•

Escolha da rede mais económica para efectuar chamada (por exemplo: se a chamada
para o exterior for para um telemóvel, o IP PBX irá usar a interface para a rede móvel,
baixando os custos da chamada);

•

Controlo de chamadas e custos: é possível efectuar relatórios de todas as chamadas
efectuadas: duração, destino, custo, etc.

•

Bloqueio de chamadas (bloquear chamadas para o exterior, ou a determinados
utilizadores, por exemplo);

Além de todas as vantagens que esta implementação traz ao nível de serviços disponíveis, traz
também vantagens em termos económicos, quer no momento da implementação, quer na sua
manutenção e gestão.

Implementação de um fornecedor de serviço VoIP para uma instituição pública
Se o interesse da utilização VoIP tem uma abrangência mais alargada e os serviços a fornecer
estão mais vocacionados para a disponibilização de acesso a serviços telefónicos, então o
cenário torna-se necessariamente diferente e com características de funcionamento diferentes.

Figura 28 – Esquema simplificado da arquitectura de um fornecedor VoIP
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Neste cenário, as necessidades de VoIP deixam de ser internas a uma organização e passam
a ser as necessidades de um conjunto de utilizadores bastante heterogéneo. O seu principal
objectivo é a disponibilização de um serviço telefónico, em tudo semelhante ao serviço
telefónico tradicional (PSTN) recorrendo ao VoIP.
Os serviços disponibilizados, à semelhança do que acontece com a rede tradicional, são em
menor número quando comparados com o cenário anterior, o que é facilmente explicado pelas
necessidades distintas que um e outro apresenta.
Todos os componentes apresentados na Figura 28 foram introduzidos, de uma forma mais
teórica no capítulo anterior, e serão alvo de uma extensa análise ao nível da implementação
prática nos próximos capítulos.
Neste cenário existem vários factores preponderantes que podem influenciar as escolhas e
opções ao nível de equipamento e requisitos técnicos sobretudo no que respeita ao número
expectável de utilizadores, ao número máximo de chamadas em simultâneo a ocorrer
entre utilizadores na mesma rede (IP para IP) e em redes diferentes (IP para PSTN, IP para
GSM).
Uma limitação que esta arquitectura apresenta encontra-se ao nível da recepção de chamadas
na rede IP de chamadas efectuadas a partir das redes telefónicas convencionais, ou seja, um
utilizador que subscreva este serviço não pode receber chamadas provenientes da rede
telefónica tradicional (PSTN) ou móvel (GSM, UMTS). Esta limitação não se prende com
aspectos técnicos, mas sim com a falta de adopção, a nível mundial de um sistema de
numeração único que permita a conversão de números telefónicos (PSTN, Móveis e IP) para
um endereço URL que possa ser interpretado na rede IP.
Existe um protocolo, lançado com o RFC 3761, apelidado de ENUM. Este protocolo estabelece
a forma de conversão, através do protocolo DNS, de números do sistema VoIP para a norma
E.164 (usada nos telefones da rede PSTN). Desta forma é possível implementar um sistema
que permita o acesso aos telefones usados pelo sistema VoIP. A análise de toda esta
problemática de conversão de números VoIP para a norma E.164 foge do âmbito deste
trabalho pelo que os interessados poderão consultar toda a informação relacionada com o
ENUM em [27].

3.2. Arquitectura a implementar – Fornecedor VoIP de uma
rede comunitária de uma região digital

Tendo em conta as premissas e objectivos definidos para este trabalho, será o segundo
cenário, aquele que ocupará o resto deste trabalho. Todos os conceitos abordados na área do
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IP PBX podem ser aplicados de forma independente ao primeiro cenário – a sua
implementação, apesar de conter algumas especificidades, não levanta questões maiores.
O cenário da implementação de um fornecedor VoIP começa a acolher algumas simpatias
junto de entidades que têm acesso privilegiado a redes com largura de banda considerável e
que vêem nessas infra-estruturas uma forma de rentabilizar o dinheiro aí investido.
Se uma determinada entidade quer ter sucesso como fornecedora de serviço VoIP existem
algumas questões que devem ser consideradas previamente tendo em vista a supressão de
determinados problemas:

A primeira e talvez a mais importante de todas as questões é a aceitação dos utilizadores – o
VoIP já é bastante difundido pelo que um operador que deseje entrar nesta área deverá ter
uma enorme capacidade de captar os utilizadores para o seu serviço.
Esta

captação

baseia-se

na

capacidade

de

apresentar

aos

utilizadores

serviços

diferenciados dos já existentes, baixo custo das comunicações e facilidade de utilização e
operação do equipamento, nomeadamente no que diz respeito a instalações, configurações e
manutenção. Definir o público-alvo do serviço e ter conhecimento de quais serão as
necessidades concretas perante este serviço são dois elementos chave para a resolução
desta questão. Com estes conhecimentos, obtidos de forma sistemática e fiável, é possível
definir questões ligadas à imagem usada pelo serviço, disponibilizar serviços direccionados
para essas utilizações e ir ao encontro do que é “pretendido” por esse potencial público-alvo.

Uma segunda questão prende-se com o equipamento e a sua manutenção. O serviço deverá
ser dimensionado tendo em vista alguns parâmetros fundamentais tais como a capacidade de
escalabilidade do sistema em função do aumento de utilizadores, a redundância do sistema
em caso de falha no(s) servidor(es), a implementação de soluções efectivas de transposição
de redes NAT – media relays – que permitirão que um maior número de utilizadores usufruam
do serviço e garantem necessidades impostas pela legislação (nomeadamente no que se
refere à capacidade de intersecção de chamadas), distribuição equitativa da carga a que
estarão sujeitos os media relays por forma a garantir a qualidade do serviço, implementação de
sistemas de gestão do equipamento que permitam a detecção de fraudes, garantir a
contabilização das chamadas segundo os parâmetros previamente estabelecidos (tempos
mínimos de contabilização, contabilização ao segundo, etc.) mesmo que hajam falhas no
sistema (ligações perdidas por ex.).
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3.3. Serviços a disponibilizar

Não descurando a necessidade de efectuar os estudos prévios acerca de públicos-alvo e suas
“preferências”, existe um conjunto de serviços de base que devem ser asseguradas por
qualquer fornecedor VoIP:
•

Ligações entre utilizadores do mesmo serviço;

•

Reencaminhamento de chamadas;

•

Caixa de voz – voicemail;

•

Permitir ligações a redes PSTN e GSM (nacionais e internacionais);

•

Registo de mensagens efectuadas, não atendidas e rejeitadas.

Todos os serviços apresentados atrás são disponibilizados recorrendo ao conjunto de software
Open Source abordado no capítulo anterior.

3.4 Funcionalidades da plataforma web

Além dos serviços atrás descritos existe ainda um conjunto de funcionalidades que devem ser
implementadas na plataforma Web de maneira a proporcionar aos utilizadores o máximo de
informação acerca da sua conta pessoal.
As funcionalidades que se podem considerar de base na plataforma Web que irá servir de
interface entre o fornecedor e os utilizadores são as seguintes:
•

Criação de uma conta pessoal de forma rápida e expedita;

•

Alteração dos dados registados;

•

Troca da senha de acesso;

•

Consulta do Saldo de créditos;

•

Procedimento para compra de créditos;

•

Consulta dos pagamentos efectuados;

•

Consulta da tabela de tarifas;

•

Extracto on-line das ligações efectuadas;

•

Histórico das ligações dos últimos 3 meses;

•

Geração de extracto no formato CSV e PDF;
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•

Plano de ligações e interconexão com as principais operadoras;

•

Manual de configuração detalhado para os equipamentos SIP a usar.

Embora a aplicação CDRTool, já abordada no capítulo anterior, disponibilize grande parte das
funcionalidades atrás referidas, o desenvolvimento de novas funcionalidades são da
responsabilidade do fornecedor e é normalmente recorrendo ao serviço de programadores
especializados que estas são implementadas.
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4
4. Implementação do protótipo VoIP
Uma vez definida a arquitectura a implementar, é chegada a vez da sua implementação,
recorrendo a um protótipo que permita testar todos os serviços e funcionalidades definidos no
capítulo anterior. Será com este protótipo que serão efectuados todos os testes necessários de
forma a aferir acerca das capacidades que um serviço semelhante, desenvolvido a uma escala
maior, trará ao potencial fornecedor VoIP da rede comunitária de uma Região Digital.

4.1. Esquema de blocos do protótipo

Na Figura 29 é apresentado o esquema do que será o protótipo implementado neste trabalho.
Todos os componentes aqui apresentados serão instalados numa única máquina.

Figura 29 – Esquema de blocos do protótipo VoIP. Adaptado de [28]
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A configuração da firewall não será apresentada, uma vez que a segurança deverá ser
garantida tendo em conta as restantes necessidades da rede do fornecedor VoIP. Deve
somente ser feita a ressalva para a necessidade de garantir que os pacotes que se destinam
ao SIP Proxy OpenSer e ao MediaProxy possam “entrar e sair” da rede.
Sendo este um serviço que se destina a milhares de utilizadores e irá ser divulgado, corre risco
acrescido em termos de segurança. Todas as questões relacionadas com a segurança devem
ser cuidadosamente analisadas de preferência por especialistas em segurança de redes.

4.2. Hardware
Para a implementação deste protótipo não serão necessários grandes requisitos em termos de
hardware – numa primeira fase a máquina usada para neste trabalho foi um Pentium IV a
2GHz e 1GB de memória RAM; numa segunda fase, e devido a limitações que se prendem
com o acesso à máquina de laboratótio e do facto de ser necessário testar o protótipo
recorrendo à instalação distribuída dos elementos de software: Sip Proxy + Mysql + Mediaproxy
+ FreeRadius + CDRTool numa máquina e o Asterisk noutra, optou-se por efectuar todas as
instalações em máquinas virtuais, recorrendo ao software de virtualização – VMWare Server
(de uso gratuito).
A restrição que o uso da virtualização trará posteriormente reflectir-se-á durante a fase de
testes, onde o número de chamadas simultâneas e a respectiva qualidade serão afectadas
pelo desempenho do processador e pela quantidade de memória que este dispõe. No capítulo
de Testes e Resultados, esta questão será abordada em maior detalhe.
Além de um vulgar PC são ainda necessários mais dois elementos de hardware: uma placa de
ligação à rede PSTN e a respectiva ligação telefónica do tipo PSTN para realização dos testes
de interligação IP/PSTN e vice-versa.
No caso da placa de ligação e ligação telefónica, não foi possível a aquisição da placa pelo que
a solução encontrada foi ligeiramente diferente da inicialmente proposta – foi utilizada uma
ligação a um fornecedor VoIP já implantado no mercado e é através deste que se realizam as
chamadas para a rede PSTN. Esta solução, longe de ser a ideal, permitiu testar o protótipo no
parâmetro da interligação.
No capítulo do Dimensionamento serão abordadas questões relacionadas com as
características técnicas específicas dos servidores.
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4.3. Software

Quanto ao software a usar, grande parte dele já foi referenciado no capítulo do Estado da Arte.
Uma das dificuldades sentidas neste ponto relaciona-se com as constantes actualizações
sofridas pelo software OpenSource. Como exemplo, é de referir o caso do Servidor SIP Proxy –
OpenSer – que, durante o período de desenvolvimento deste trabalho (cerca de um ano),
sofreu uma cisão em dois novos projectos – o Kamailio e o OpenSips.
O facto da tecnologia VoIP ainda estar em maturação existe uma real necessidade de manter
um acompanhamento constante das actualizações que surgem praticamente “todos os dias”.
A título de referência será apresentada uma lista com o software e respectivas versões
instaladas para testes.

Elemento

Aplicação

Versão instalada

Sistema Operativo dos Servidores

Debian

Servidor SIP Proxy

OpenSER

Portal Web

SerMyAdmin

IP PBX

Asterisk

1.4.1

Transposição NAT / Media Relay

MediaProxy

1.9.1

Radius Server

FreeRadius

1.1.3-3

Ferramenta de Contabilização e Facturação

CDRTool

6.1.10

Software de Virtualização

VMWare Server

1.0.8

4.0r4 etch
1.3.3
0.7

Esta lista servirá unicamente como ponto de partida, uma vez que em futuras instalações já se
justificam actualizações para versões mais recentes, com mais e melhores funcionalidades.

4.4. Instalação

A instalação passo a passo dos diversos componentes que fazem parte deste trabalho será
descrita em pormenor nos anexos que constam no final deste documento.
Neste ponto ficam somente algumas ideias base relativamente à instalação e cuidados a ter
durante esta fase.
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A instalação de todos os componentes segue uma ordem lógica que será apresentada nos
próximos parágrafos. Existem formas diferentes de o fazer mediante variáveis tais como o
sistema operativo a usar, hardware usado, etc. O objectivo desta sucinta descrição é somente
dar a ideia geral de todos os passos necessários à implementação de um sistema deste
género. Esta instalação não é apresentada como um produto final, pronto a ser implementado
em série para um fornecedor VoIP, mas sim como um modelo a ter em consideração em
futuras implementações de produção.

Para efectuar a instalação há que seguir os seguintes passos:

1º Instalação do Sistema Operativo
Neste passo a escolha recaiu sobre o sistema operativo Linux Debian versão 4.0r4 etch. A
escolha foi baseada em três factores: facilidade de instalação e ampla compatibilidade com
hardware; sistema amplamente usado nas aplicações VoIP abordadas neste trabalho; enorme
comunidade aderente ao Debian, o que o torna um sistema bastante documentado, facilitando
a resolução de erros e problemas de instalação das aplicações.

2º Instalação do OpenSer
A instalação do Servidor SIP Proxy não levanta muitas dúvidas – está bem documentada no
sítio onde este se encontra e em inúmeros sítios relacionados com o tema. Nesta fase poderse-ão levantar problemas relacionados com a configuração do ficheiro openser.cfg que será
descrita também nos anexos.
Neste passo será já instalada a ligação à base de dados MySQL.

3º Instalação do Portal WEB – SerMyAdmin
Desenvolvido em Ruby on Rails, este portal necessita de uma série de instalações prévias,
nomeadamente do Java 1.5 JDK e um servidor Web, o apache tomcat.
Devido à alteração que esta aplicação implementa na base de dados original do OpenSer, é
necessário ter alguns cuidados extra ao instalar este portal.
NOTA: a versão mais recente (v1.1) desta ferramenta necessita de uma versão do Java JDK
superior – versão 6.

4º Instalação do software de transposição de NAT – Mediaproxy
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Seguindo as indicações documentadas em http://mediaproxy-ng.org/ a instalação do
mediaproxy não levanta qualquer complexidade. De salientar que existe a possibilidade de
instalar vários Mediaproxy Relay em diferentes máquinas de forma a equilibrar a carga imposta
pelas comunicações RTP pelos diferentes servidores.

5º Instalação do IP PBX – Asterisk – e interligação com o OpenSer
A instalação do Asterisk, à semelhança do que acontece com o OpenSer, encontra-se muito
bem documentada, quer no sítio do Asterisk.org como em vários sítios da internet. A
configuração para a interligação do Asterisk com o OpenSer é a que poderá levantar algumas
questões de maior complexidade. Mais uma vez, toda a documentação será remetida para
anexo.

6º Instalação do FreeRadius e CDRTool
Este passo consiste numa série de “subpassos”: instalação de pacotes necessários à
instalação do FreeRADIUS; configuração da base de dados para uso do FreeRADIUS;
configuração do FreeRadius; instalação do cliente FreeRADIUS; configuração do OpenSer.
Após a instalação e configuração dos elementos atrás referidos, procede-se à instalação da
ferrementa de contabilização e contabilização – CDRTool.

7º Instalação de ferramentas de teste
Neste ponto final, serão instaladas algumas ferramentas de teste e análise de pacotes VoIP.
Entre elas, temos o openserctl, o ngrep, o SipSak, SIPp.
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5
5. Testes efectuados e Resultados obtidos
Este capítulo será inteiramente dedicado a fazer uma apresentação dos testes efectuados, com
descrições das condições em que foram efectuadas – descrição dos clientes usados (qual a
aplicação e hardware usado), a sua localização na rede (atrás de NAT, ou não), bem como dos
resultados
esultados obtidos nesses testes.
Todos os testes efectuados estão condicionados pelo hardware e rede utilizados. É expectável
que usando máquinas com processadores mais evoluídos e com maior
maior capacidade de
processamento, bem como uma rede de dados com maior largura de banda se obtenham
resultados de maior qualidade.

5.1. Testes efectuados

Ligações VoIP ↔ VoIP sem NAT
Ligação entre dois clientes SIP ligados directamente à internet (sem qualquer dispositivo NAT
intermédio).

Figura 30 – Ligação VoIP ↔ VoIP sem NAT
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Transposição de NAT
Ligação entre um cliente SIP atrás de uma ligação NAT numa rede local e outro cliente SIP
ligado directamente à internet.

Figura 31 – Ligação VoIP (c/NAT) ↔ VoIP

Ligação entre dois clientes SIP em redes locais distintas com dispositivos NAT intermédios.

Figura 32 – Ligação VoIP ↔ VoIP (ambas com NAT)

Ligação entre clientes SIP NAT na mesma rede LAN (atrás de um dispositivo NAT).
NAT

Figura 33 – Ligação VoIP↔
VoIP VoIP (ambas com NAT e na mesma LAN)
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Ligação entre dois clientes SIP em redes locais distintas com dispositivos NAT intermédios, um
deles com ligação Wi-Fi.

Figura 34 – Ligação VoIP ↔ VoIP (sendo um dos terminais ligado via wi--fi)

Serviços IP PBX
Teste ao correio de voz (voice mail) em situações de sinal ocupado.
Reencaminhamento de chamadas.
chamadas

5.2. Resultados obtidos

Este subcapítulo tem como finalidade demonstrar os resultados obtidos através da
implementação do protótipo proposto.
Partindo dos testes descritos no subcapítulo anterior poderá dizer-se
dizer se que os testes efectuados
foram concretizados com sucesso, ou seja, em todas as situações obteve-se
obteve
o resultado
expectável – a comunicação entre os pontos. No que se refere ao teste ao serviço IP PBX, foi
possível efectuar com sucesso a ligação ao IP PBX Asterisk que recebeu a chamada e a
direccionou para a caixa de correio do destinatário que se encontrava ocupado.
O reencaminhamento das chamadas
chamadas também foi verificado, sendo que a esta configuração, ao
nível do utilizador, ainda não esteja disponível de forma imediata e transparente via portal Web.
Este é um dos aspectos que será abordado no subcapítulo 7.2 – Trabalho Futuro deste
documento.

Existe ainda um aspecto a referir no que concerne aos resultados obtidos, que se prende com
a qualidade áudio obtido nas comunicações. Neste aspecto, a qualidade obtida não pode ser
considerada de fraca,, uma vez que o servidor nunca foi sujeito a uma carga
carg elevada de
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processamento – máximo de chamadas efectuadas foram com duas chamadas em simultâneo.
Em situações onde seja utilizada a ligação PSTN (não realizada neste protótipo) é de prever
que os atrasos poderão ser perceptíveis de forma a prejudicar a comunicação. Com um maior
número de chamadas simultâneas também é de esperar um decréscimo de qualidade, devido,
sobretudo, à parca capacidade de processamento e de memória que o servidor tinha
disponível.
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6
6. Dimensionamento e custos de implementação
“If we wish to successfully deploy a commercial SIP service, we face the standard problem of all
times. The service has to be accepted by the end-users through appealing features and cost
effectiveness.”
in [29]
A implementação de um fornecedor VoIP traz consigo algumas questões que devem ser
analisadas

cuidadosamente

antes

de

serem

tomadas

decisões

relativas

ao

seu

dimensionamento na prática. Estas decisões devem ser baseadas em duas questões
fundamentais: a questão técnica, que lidará com todos os aspectos técnicos inerentes ao
serviço a implementar e a questão de “engenharia social” que terá de ter em conta aspectos
tão diversos tais como a usabilidade, atractividade dos serviços, a publicitação do serviço, a
captação de novos utilizadores, a adaptabilidade à tipologia de utilizador, etc.
Ambas as questões requerem um estudo prévio de um elevado número de parâmetros.
No que se refere às questões técnicas, será necessário que o sistema:
•

Além de disponibilizar o vulgar serviço de telefonia (efectuar e receber chamadas),
disponibilizar serviços avançados de telefonia tais como o redireccionamento de
chamadas, chamadas em espera, voice-mail, bloqueamento de chamadas (efectuadas
e recebidas), etc.;

•

Apresente um nível de qualidade áudio elevada quando sujeita ao limite máximo
imposto previamente;

•

Garanta um nível de serviço mínimo, isto é, que tenha a redundância necessária para
garantir o funcionamento em caso de falha de algum elemento do sistema;

•

Assegure a correcta taxação das chamadas efectuadas pelos utilizadores, tendo
mecanismos anti-fraude que evitem o uso indevido do serviço;

•

Assegure a transposição de NAT. Cada vez mais existem redes privadas em casas
particulares. Além de ser uma necessidade imposta pela natureza da maioria das
ligações é também uma necessidade imposta por alguns reguladores, nomeadamente
para dar resposta a questões relacionadas com a intercepção de chamadas por
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entidades judiciais. Este último aspecto, apesar de constar no artigo 27 da Lei nº
5/2004, ainda não é adoptado pelos operadores de VoIP existentes [30].
•

Assegure a interoperabilidade com as restantes redes telefónicas (PSTN, 3G, GSM…);

•

Disponibilize um cliente SIP que garanta total interoperabilidade com o sistema
implementado, e que tire total partido dos serviços disponibilizados;

•

Tenha um apoio ao cliente (helpdesk) minimamente automatizado e capaz de dar
resposta a um fluxo máximo de pedidos de apoio previamente estabelecido;

No que diz respeito às questões de “engenharia social”, apesar de serem bastante mais
subjectivas e por vezes não obedecerem a regras previamente estipuladas deve ser tido em
conta que o sistema deverá:
•

Colocar à disposição dos utilizadores as informações necessárias relativas à sua conta,
nomeadamente no que se refere a históricos de chamadas, dados pessoais;

•

Permitir

aos

utilizadores

a

configuração

de

parâmetros

relacionados

com

redireccionamento de chamadas, voice-mail, barramento de chamadas efectuadas e
recebidas;
•

Facilitar o uso do serviço recorrendo a técnicas de usabilidade orientadas às diferentes
tipologias de utilizador;

•

Apresentar serviços inovadores e atractivos para os utilizadores que levem estes a
uma adesão mais sustentada e fidelizada (exemplos: novas formas de interacção com
e entre os utilizadores do serviço, implementar funcionalidades adaptadas a um
segmento de utilizadores menos experiente, etc.);

•

Adaptar o cliente SIP disponibilizado aos diferentes utilizadores (por exemplo: num
softphone, a interface a disponibilizar a uma pessoa pouco experiente em sistemas
informáticos deverá ser necessariamente mais simples do que uma interface a
disponibilizar a um utilizador experimentado);

•

Fornecer ajuda (manuais de apoio/configuração e on-line) para a utilização de outros
clientes SIP existentes, sobretudo os mais usados, inclusive os que estão presentes
em muitos modelos de telemóveis que funcionam quer através de 3G, quer por wi-fi;

6.1. Dimensionamento de um fornecedor VoIP para rede
comunitária de uma região digital

Para um correcto dimensionamento de um fornecedor VoIP com estas características seria
necessário definir serviços a disponibilizar, a abrangência desses serviços, tipologias de
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utilizadores e efectuar estudos de mercado, em zonas/áreas representativas dos públicos-alvo
a abranger que permitissem aferir com maior exactidão os requisitos necessários do sistema.
Não tendo sido efectuado qualquer estudo de mercado com vista à elaboração do
dimensionamento do fornecedor VoIP, esta dimensão será elaborada com base num conjunto
de pressupostos que poderão, numa fase posterior, ser confirmados ou rebatidos.
Atendendo à complexidade apresentada por um sistema como este, que envolve um conjunto
de infra-estruturas técnicas e pré-requisitos de rede específicos que dificilmente podem ser
replicados numa situação de simulação, houve a necessidade de recorrer a informações e
know-how disponibilizados por empresas especializadas na área do fornecimento de VoIP.
A empresa de onde foi retirada grande parte da informação que aqui será disponibilizada é a
AG-Projects, que, como já foi referido em capítulo anterior, é a supporter da aplicação
OpenSIPS.
A AG-Projects apresenta um elevado know-how na área do VoIP, confirmado pelo número e
importância dos clientes que serve.
Assim, de forma a ir ao encontro do que poderão ser os típicos requisitos de uma região digital
e tendo como base a informação disponibilizada pela empresa AG-Projects foram assumidos
os seguintes pressupostos:
− O número máximo de utilizadores registados no serviço não ultrapassará os trinta
mil (30000);
− O número máximo de chamadas VoIP/VoIP simultâneas nunca ultrapassará as
duzentas (200) chamadas;
− O número máximo de chamadas VoIP/PSTN simultâneas nunca ultrapassará as
trinta (30) chamadas simultâneas;

Todo o dimensionamento será efectuado tendo como base informações recolhidas no catálogo
[31] fornecido pela empresa AG-projects (já referida anteriormente), uma vez que se torna
praticamente impossível realizar testes experimentais, com os recursos disponíveis, para uma
escala de utilizadores tão elevada como a que irá ser apontada no capítulo seguinte.
O recurso à informação disponibilizada por esta empresa prende-se sobretudo com três
factores:
•

As aplicações usadas por esta empresa são as mesmas que são utilizadas no protótipo
desenvolvido, sendo todas elas de código aberto (open source);

•

A experiência apresentada, quer ao nível dos clientes que serve, como ao apoio dado
pelos seus fundadores na mailing list dos utilizadores da aplicação OpenSER, são um
garante da fiabilidade da informação apresentada;
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Na figura abaixo é apresentado um esquema das ligações a implementar e a forma como
ficaria todo o sistema configurado para garantir um elevado índice de disponibilidade, com
redundância em todos os servidores. Excepção feita aos servidores media relay (Mediaproxy)
que irão actuar como balanceadores de carga entre as ligações RTP.

Figura 35 – Esquema geral da implementação do Fornecedor VoIP [31]

6.2. Custos de implementação

Para o cálculo dos custos de implementação houve uma preocupação de encontrar não valores
concretos, uma vez que na área da tecnologia informática todos os dias aparecem novos
equipamentos e todos os dias os preços sofrem alterações, mas sim dar uma ideia da ordem
de grandeza em que os custos se irão situar.
Para os pressupostos assumidos no ponto anterior, teremos a necessidade do seguinte
equipamento:
•

10 máquinas servidor (5 + 5 em regime de redundância) – Duplo Processador a 3 GHz,
4GB RAM, 36 GB SCSI em RAID 1 e 4 placas de rede 10/100;
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•

Gateway de 30 portas de interligação à rede PSTN;

•

2 switchs (20 portas cada) com capacidade VLAN;

Ao equipamento descrito acima ainda é necessário contabilizar:
•

Infraestrutura de acolhimento do equipamento;

•

Ligação à internet através de linha dedicada com IP fixos;

•

Ligação à rede PSTN (com 30 linhas disponíveis);

Ao nível de recursos humanos será também necessário prever:
•

Um responsável pela administração de todo o sistema (a tempo inteiro);

•

Programadores para o portal web (fase inicial);

•

Assistentes de apoio ao cliente – helpdesk – (quantidade a definir mediante nível de
automatização do sistema);

Aliado a todo o equipamento técnico e recursos humanos é ainda necessário seguir todos os
trâmites legais abordados na Lei nº 5/2004 que no que se refere ao fornecimento de redes e
comunicações electrónicas (Artigo 21 da Lei 5/2004) e consultar a diversa documentação
disponibilizada pela Autoridade Nacional de Comunicações, de forma a ir ao encontro de todas
as imposições que o fornecimento deste serviço implica.
Todo o processo de legalização e implementação no mercado de um fornecedor VoIP, foge ao
escopo deste trabalho pelo que não será aqui abordado.
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7
7. Conclusões e Trabalho Futuro

7.1. Conclusões

Todas as conclusões a retirar deste trabalho devem ser analisadas sob o ponto de vista dos
destinatários do projecto – as redes comunitárias de regiões digitais. Duas análises conclusivas
em relação a dois aspectos distintos podem ser feitas após o término deste trabalho: a primeira
relacionada com os aspectos ligados à implementação do protótipo proposto; e uma segunda
relacionada com a transposição deste protótipo para a implementação de um fornecedor VoIP
para uma rede comunitária de regiões digitais.
Em relação à primeira análise, ligada ao protótipo desenvolvido, as conclusões a tirar são as
seguintes:
•

O protótipo demonstrou que é possível implementar um fornecedor VoIP apenas
recorrendo a software gratuito de código aberto - open source;

•

Todas as funcionalidades previstas inicialmente foram testadas com sucesso,
excepção feita para a recepção de chamadas PSTN para VoIP que não foi testada
devido a limitações no hardware disponível;

Na segunda análise, feita com base no objectivo de implementação de um fornecedor VoIP
para uma rede comunitária de regiões digitais, as conclusões alcançadas são as seguintes:
•

Serviço VoIP já é bastante difundido por grandes empresas de telecomunicações da
área VoIP pelo que será bastante díficil para uma região introduzir-se neste mercado,
ainda que o investimento inicial possa ser considerado baixo.

•

O serviço telefónico per si não é motivador o suficiente para “convencer” os utilizadores
de VoIP (e mesmo os de PSTN) já existentes a mudarem de operador:
o

os preços da rede PSTN têm tendência a baixar consideravelmente de custo
(existem mesmo pacotes associados a outros serviços IP cujo custo das
chamadas é praticamente nulo);
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o

empresas de comunicações VoIP oferecem já serviços com certa qualidade e
com custos difíceis de competir, dada a implantação que estas já têm no
mercado;

•

Os custos de implementação de um sistema para fornecimento de comunicações VoIP,
apesar de não serem demasiado elevados ao nível de equipamento, apresentam um
elevado valor em termos de recursos humanos necessários, quer ao nível da constante
evolução na programação e actualização dos serviços, quer ao nível do apoio ao
cliente – sendo este um serviço com um público-alvo de milhares de pessoas, é natural
que exista a necessidade de um helpdesk capaz de lidar com possíveis problemas que
surjam).

•

O facto de ser um sistema com uma enorme flexibilidade deve ser aproveitado como
base para o fornecimento de serviços diferenciados, individualizados e adaptados a
cada utilizador.

7.2. Trabalho Futuro

Uma análise crítica a este trabalho leva à conclusão de que todo ele se baseia sobretudo numa
abordagem predominantemente técnica do tema, ou seja, um trabalho desta abrangência tem
necessariamente de ser abordado sob diferentes perspectivas. Indubitavelmente, a abordagem
técnica será uma delas e porventura até a mais importante, mas ficam a faltar duas que
parecem ser de extrema importância também: uma abordagem na área económico-social; e
uma outra ao nível do enquadramento legal deste tipo de serviço.
Ao nível económico-social devem ser efectuados estudos de mercado sobre as preferências
dos potenciais utilizadores quer ao nível de serviços desejados, quer ao nível das
necessidades

que

diferentes

tipologias

de

utilizadores

apresentam.

Deveriam

ser

categorizadas as diferentes tipologias de utilizadores por forma disponibilizar serviços
diferenciados consoante a tipologia dos utilizadores. Neste nível é de considerar também a
criatividade no que concerne à idealização de serviços que sejam atractivos para os potenciais
utilizadores (relembrar casos como o youtube, as redes sociais – hi5, orkut, etc., e outros
serviços de sucesso na Web).
Ao nível do enquadramento legal, será necessário fazer uma abordagem legislativa que
enquadre este trabalho no esquema legal de fornecimento de serviços de voz sobre IP. A
consulta intensiva dos diversos estudos e relatórios da ANACOM, bem como a análise da
legislação específica deste serviço devem ser efectuadas de forma a criar uma compilação que
sirva de base para o arranque de um serviço deste género.
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Analisando concretamente a abordagem técnica efectuada neste trabalho ficam ainda algumas
implementações por realizar, nomeadamente:
•

Reestruturação da plataforma WEB de registo de utilizadores e de administração;

•

Implementação de um sistema de numeração universal (ENUM) que torne possível a
recepção de chamadas provenientes das redes “tradicionais” (PSTN e móvel);

•

Implementação de chamadas de vídeo;

•

Implementação de sistema de presença – que permite definir o estado do utilizador em
determinado momento;

•

Implementação de serviço de mensagens instantâneas (instant messaging);

Além dos elementos referidos atrás, é desejável que um sistema com estas potencialidades
seja visto não só como um sistema de comunicações tradicional de voz, vídeo e mensagens,
mas também como algo que sirva de base ao desenvolvimento de um conjunto de serviços
inovadores que tragam consigo um elevado número de aderentes: soluções de domótica onde
a “comunicação” com os diversos equipamentos domésticos se torne possível; jogos on-line
podem beneficiar deste sistema, entre outros.
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Anexo A: Instalação do Sistema Operativo Debian

A instalação do Sistema Operativo Debian é bastante simplificada graças ao installer que
acompanha a imagem ISO de instalação.

Passo 1 - Descarregar imagem ISO da página oficial do Debian

•

Abrir página no browser em http://www.debian.org;

•

Clicar em Imagens de CD ISO no menu do lado esquerdo da página;

•

Seleccionar a opção baixar imagens CD/DVD usando HTTP
HT
ou FTP;

•

Seleccionar a instalação adequada à arquitectura do servidor. Neste caso
escolheríamos a arquitectura i386. Descarregar o ficheiro debian-40r4a-i386debian
netinst.iso (ocupa cerca de 160MB);

•

Esta versão é suficiente para instalar o sistema base pretendido,
pretendido, os restantes pacotes
são descarregados automaticamente do servidor debian aquando das instalações;
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•

Gravar o conteúdo do ficheiro ISO para um CD (usando uma aplicação de gravação de
CD’s, por exemplo CDBurnerXP ou outra semelhante);

•

No final desta operação, teremos o CD de instalação do sistema operativo Debian.
Será com ela que iremos instalar o nosso sistema operativo de base;

NOTA: Se for usada uma máquina virtual (ex: Virtual Box ou VMware) não é necessário
gravar o CD, pois é possível utilizar directamente o ficheiro ISO.

Passo 2 – Instalação do sistema operativo Debian (etch 4.0r4)

O procedimento de instalação deste sistema operativo é em tudo semelhante à instalação de
um outro qualquer S.O. De qualquer forma existem algumas nuances que devem ser tidas em
conta, pelo que serão apresentadas imagens com as principais tomadas de decisão ao longo
da instalação. Basta seguir o que é apresentado.
•

Colocar o CD na máquina onde se irá instalar o sistema;

•

Fazer a máquina arrancar a partir do CD;

•

Surgirá a imagem de início de instalação, Clique em Enter.

•

Escolha língua que deseja para o processo de instalação (English) e clique em Enter.
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•

Escolha o país (Portugal) e clique em Enter.

•

Escolha o teclado que usa (Portuguese).

•

Indique o nome a atribuir à máquina (Openser).

•

Indique o nome do domínio a usar (labvoipua.com).
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•

Indique o método de particionamento da drive.

•

Seleccione o disco a particionar (neste caso foi usado um disco virtual, mas poder-se-á
escolher de entre os discos que existem disponíveis na máquina).

•

Seleccionar All files in one partition – para utilizar somente uma partição.
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•

Terminar o particionamento e aplicar as alterações ao disco

•

Confirmar as alterações ao disco.

•

Configurar o local para definição da hora (Lisbon).
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•

Introduzir uma password para a conta root e voltar a reintroduzir para confirmação.

•

Introduzir nome completo para uma conta de utilizador (openser por ex.) e nome de
login (openser por ex.)

•

Escrever password e reescrever para confirmação.
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•

Configuração do gestor de pacotes. Seleccionar Sim.

•

Seleccionar o país e indicar o servidor.

•

Se for o caso, indique o proxy http.
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•

Se desejar participar no concurso de selecção dos pacotes mais populares indicar Yes.

•

Seleccionar somente a opção Standard System.

•

Indicar Yes para instalar o gestor de arranque GRUB.
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•

Terminar a instalação.

•

O aspecto visual do Sistema Operativo já instalado. Só é usado o modo CLI (Command
Line Interface).

•

Para usar o servidor em modo remoto (o que acontece frequentemente) deve ser
instalado o pacote ssh.

apt-get install ssh
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•

Finalmente, deverá ser configurado um IP fixo (estático) neste servidor, para que o seu
acesso por via remota seja facilitado, bem como para facilitação de posteriores
configurações. Para efectuar a configuração de um IP fixo basta editar o ficheiro
interfaces que se encontra em /etc/network/ com o editor preferido (vi, nano, etc.)
nano /etc/network/interfaces
e alterar o ficheiro para os seguintes valores (NOTA: o valor do endereço IP está
relacionado com a rede usada e deverá ser escolhido em conformidade com esta):

•

Para reiniciar as configurações da placa de rede basta fazer um reboot à máquina.

•

Outra instalação que deverá ser feita com vista à compilação das várias aplicações
necessárias posteriormente é: apt-get install build-essential.

•

Para que seja possível fazer análise aos pacotes que entram e saem do sistema é
necessário instalar a ferramenta ngrep
apt-get install ngrep
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Anexo B: Instalação da aplicação OpenSer (V1.3.3.)

Pacotes necessários à compilação do Openser
Uma das formas mais rápidas de instalar uma qualquer aplicação no SO Debian é recorrer à
ferramenta de instalação apt-get, tal como já foi visto no anexo atrás. No entanto, esta forma de
instalação traz algumas limitações, nomeadamente quando é desejável efectuar alterações
para instalação de novos módulos.
Assim, neste caso o procedimento a seguir é efectuar uma instalação recorrendo aos ficheiros
source e compilá-los com as ferramentas do SO.
Para isso é necessário instalar alguns pacotes cujo OpenSer depende para funcionar. Aqui
sim, irá ser utilizada a ferramenta de instalação apt-get.
Os pacotes necessários a instalar são:
•

gcc

•

bison

•

flex

•

make

•

openssl

•

libmysqlclient-dev

•

libradiusclient-ng2

•

libradiusclient-ng-dev

•

mysql-server

Para os instalar basta escrever na linha de comandos:
apt-get

install

gcc

bison

flex

make

openssl

libmysqlclient-dev

libradiusclient-ng2 libradiusclient-ng-dev mysql-server
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Descarregar ficheiro de instalação do OpenSer V1.3.3.
Como já foi referido atrás, a aplicação OpenSer sofreu um fork durante o período de duração
deste trabalho. Neste momento existem duas aplicações que implementam o servidor proxy – o
Kamailio e o OpenSips. A última versão existente do OpenSer é a 1.3.3. que se encontra
disponível no repositório de Kamailio. Para descarregar esta versão é necessário então aceder
ao repositório da Kamailio para descarregar os ficheiros de código (source):

cd /usr/src
wget http://www.kamailio.org/pub/kamailio/1.3.3/src/openser-1.3.3-tls_src.tar.gz

tar -xzvf openser-1.3.3-tls_src.tar.gz
Será criada uma pasta com o nome openser-1.3.3-tls.
Editar o ficheiro Makefile com o editor preferido (nano, vi, etc.)
cd /usr/src/openser-1.3.3-tls
nano Makefile
Na parte do ficheiro que contém exclude_modules?= … dever-se-á retirar todos os módulos
que se pretende ver instalados. Ou seja, devem ser retirados da listagem os seguintes
módulos:
•

mysql

•

avp_radius

•

auth_radius

•

group_radius

•

uri_radius

Para compilar basta escrever:
make prefix=/ all
make prefix=/ install
(este procedimento poderá demorar alguns minutos)

Basta agora criar uma pasta com o nome openser em /var/run.
mkdir /var/run/openser
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Para colocar o openser a correr no arranque do Linux dever-se-á fazer:
cd /usr/src/openser-1.3.3-tls/packaging/debian
cp openser.default /etc/default/openser
cp openser.init /etc/init.d/openser
update-rc.d openser defaults 99

Editar /etc/openser/openser.cfg e remover a linha fork=no (mesmo que esta se encontre em
comentário).

Dar permissões de execução ao ficheiro openser que se encontra em /etc/init.d/.
cd /etc/init.d
chmod 755 openser

Editar o ficheiro /etc/default/openser e alterar os seguintes parâmetros:
nano /etc/default/openser
RUN_OPENSER=no para
RUN_OPENSER=yes
MEMORY=64 para
MEMORY=128

Editar o ficheiro /etc/init.d/openser e alterar os seguintes parâmetros:
RUN_OPENSER=no
para
RUN_OPENSER=yes

DAEMON=/usr/sbin/openser
para
DAEMON=/sbin/openser
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Antes de reiniciar o sistema deverá verificar que tem o utilizador openser criado no seu sistema
no grupo também com o mesmo nome openser.
Caso tenha de criar o grupo e utilizador, basta fazer:
addgroup --system openser
adduser –system openser –ingroup openser

Reiniciar o sistema operativo e verificar se o openser arrancou.
ps –ef | grep openser
Se existirem processos com openser, significa que a instalação foi bem sucedida.

Instalação do módulo de autenticação com base de dados MySQL para garantir
persistência de dados.
Sem a instalação do módulo mysql no openser não é possível guardar a informação referente
aos utilizadores de cada vez que o openser é reiniciado, uma vez que essa informação só fica
gravada na memória volátil do sistema. Assim, é necessário instalar o módulo SQL de forma a
ser possível reter na base de dados toda a informação que irá ser utilizada, não só pelo
openser mas também pelos restantes elementos que compõem a arquitectura (nomeadamente
o RADIUS).

O primeiro passo a tomar é criar a base de dados para o openser. Para tal, é necessário editar
o ficheiro /etc/openser/openserctlrc e retirar os comentários a alguns parâmetros (ver ficheiro
completo no capítulo final).

Executar o comando de criação da base de dados:
openserdbctl create
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Quando for pedida a password de root basta pressionar enter (sem password). Surgirão
algumas questões relacionadas com a criação de outras tabelas. Nota: não instalar as tabelas
relacionadas com SERWEB. SERWEB é uma aplicação que permite, à semelhança do que faz
o SERMyAdmin (ver mais à frente), gerir o OpenSER através de um portal. Como o SERWEB
já não se encontra em desenvolvimento, não irão ser instaladas quaisquer tabelas para o efeito
na base de dados.

Está concluída a instalação do módulo mysql no openser. De referir que para tirar partido das
funcionalidades da base de dados é necessário que a configuração do ficheiro openser.cfg faça
uso desses módulos. No final dos anexos serão apresentados todos os ficheiros de
configuração usados neste trabalho.
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Anexo C: Instalação do Mediaproxy

À semelhança do que aconteceu com o OpenSER, também o Mediaproxy sofreu uma evolução
durante o período de desenvolvimento deste trabalho. A montagem do protótipo foi baseada na
versão 1.9.1 do Mediaproxy, sendo que neste momento a última versão lançada foi a 2.1.0
baseada nos dois novos servidores SIP Proxy existentes Kamailio e o OpenSips. Esta nova
versão tem como principal vantagem um aumento substancial na capacidade de lidar com um
maior número de chamadas simultâneas. De referir que a versão 2.1.0 já não é compatível com
o OpenSER, razão pela qual iremos seguir os passos para a instalação da versão 1.9.1.

Descarregar e descompactar os ficheiros necessários
Para descarregar os ficheiros basta fazer
cd /usr/local
wget http://download.ag-projects.com/MediaProxy/old/mediaproxy-1.9.1.tar.gz

Para descompactar
tar –xzvf mediaproxy-1.9.1.tar.gz

Este comando levará à criação de uma pasta com o nome mediaproxy.
cd /usr/local/mediaproxy

Fazer uma cópia do ficheiro mediaproxy.ini.sample e alterar o seu nome para mediaproxy.ini.
cp mediaproxy.ini.sample mediaproxy.ini

Editar o ficheiro mediaproxy.ini para os valores adaptados ao sistema em uso (ver ficheiro de
configuração no final dos anexos).
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nano mediaproxy.ini

Configurar o ficheiro de script para arrancar o mediaproxy no inicio do arranque do sistema.
cp /usr/local/mediaproxy/boot/mediaproxy.debian /etc/init.d/mediaproxy
update-rc.d mediaproxy defaults 20 90

O mediaproxy apresenta algumas ferramentas para teste e verificação do estado do dispatcher.
Sessions.py indica quais as sessões RTP que estão em curso e dentro da pasta utils existem
geradores de tráfego RTP que podem também ser usados para testes.
Mais uma vez, para que o OpenSER tire partido do mediaproxy, este deverá ser carregado
como módulo no ficheiro de configuração do OpenSER – openser.cfg. Esta configuração será
analisada mais à frente.
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Esta aplicação, já descrita no documento principal, foi desenvolvida em Rails (linguagem Web
de páginas dinâmicas baseadas nas linguagem Ruby), pelo que a sua instalação num servidor
Web se torna ligeiramente diferente do que seria se a aplicação estivesse desenvolvida em php
ou asp. O servidor usado para a instalação do SerMyAdmin é o TomCat da Apache.

Passo 1 – Actualização da lista de repositórios. Introdução de novos repositórios.
nano /etc/apt/sources.list

inserir as seguintes linhas nesse ficheiro:
deb http://ftp.pt.debian.org/debian/ etch main contrib non-free
deb-src http://ftp.pt.debian.org/debian etch main contrib non-free
e
deb http://security.debian.org/ etch/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ etch/updates main contrib non-free

Passo 2 – Actualização de apt-get
apt-get update

Passo 3 – Instalação do JDK do Java 5
apt-get install sun-java5-jdk

Passo 4 – Actualização da configuração do Java
update-java-alternatives -s java-1.5.0-sun
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Passo 5 – Verificação da versão java usada
java -version

Passo 6 – Descarregar o ficheiro de instalação do Tomcat
cd /usr/local
wget http://neacm.fe.up.pt/pub/apache/tomcat/tomcat-6/v6.0.18/bin/apache-tomcat-6.0.18.tar.gz

(nota: o endereço poderá mudar consoante a versão e o repositório usado. A melhor solução é
procurar o ficheiro a partir de http://tomcat.apache.org/ )

Passo 7 – Descompactar ficheiro
tar –xzvf apache-tomcat-6.0.18.tar.gz

Passo 8 – Criar ligação para pasta criada (será usada posteriormente no script de arranque
automático)
ln –s apache-tomcat-6.0.18 tomcat6

Passo 9 – Colocar o Tomcat a arrancar aquando do arranque do sistema. Colocar um ficheiro
com o script necessário em /etc/init.d/ (ver ficheiro tomcat6 no final dos anexos).
cd /etc/init.d/
nano tomcat6
(passar o script)
chmod 755 /etc/init.d/tomcat6
update-rc.d tomcat6 defaults 99

Passo 10 – Verificar se a instalação do tomcat foi efectuada com sucesso
Aceder, com um browser, ao endereço http://<ip_da_máquina>:8080.
Deverá encontrar uma página que apresenta o tomcat e tem a seguinte frase: “If you're seeing
this page via a web browser, it means you've setup Tomcat successfully. Congratulations!”
Se for o caso, a instalação foi efectuada com sucesso.
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Passo 11 – Instalar o driver de MySQL para o Tomcat, para que a aplicação SerMyAdmin
possa aceder à base de dados do OpenSER.
cd /usr/src/
wget

http://mysql.nfsi.pt/Downloads/Connector-J/mysql-connector-java-

5.1.6.tar.gz (pesquisar por mysql-connector-java em www.mysql.com )

tar –xzvf mysql mysql-connector-java-5.1.6.tar.gz

cd mysql-connector-java-5.1.6
cp /mysql-connector-java-5.1.6-bin.jar /usr/local/tomcat/lib/

Passo 12 – Instalar a aplicação Exim4 – Agente de transferência de mensagens – que permite
ao SerMyAdmin o envio de mensagens de correio electrónico aos utilizadores. NOTA: esta
aplicação necessita de uma grande quantidade de informação específica para a sua
configuração. Deverá consultar a página da aplicação para obter mais informações
(www.exim.org).
apt-get install exim4
dpkg-reconfigure exim4-config

Passo 13 – Declaração dos dados necessários para que o SerMyAdmin possa ligar-se à base
de

dados

do

OpenSER.

Editar

o

ficheiro

/usr/local/tomcat6/conf/context.xml.

O

XML

ficheiro

que

deverá

se
conter

encontra
os

em

seguintes

elementos:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Context path="/serMyAdmin">
<Resource

auth="Container"

maxActive="20"

maxIdle="10"

type="javax.sql.DataSource"

driverClassName="com.mysql.jdbc.Driver"
maxWait="-1"

name="jdbc/openser_MySQL"

url="jdbc:mysql://localhost:3306/openser"

username="sermyadmin" password="secret"/>
</Context>

NOTA: O texto a negrito deverá ser adaptado à situação específica da configuração. Caso a
base de dados esteja numa outra máquina (por motivos de escalabilidade e desempenho)
deverá ser tido em conta que a instalação do MySQL do Debian só aceita pedidos efectuados
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no localhost, ou seja, pedidos provenientes da mesma máquina onde está alojada a BD, pelo
que será necessário editar o ficheiro etc/mysql/my.cnf e alterar essas permissões de forma
a que os pedidos possam ser provenientes de outras máquinas.

Passo 14 – Criar o utilizador (referido no ficheiro context.xml) no MySQL e atribuir-lhe as
permissões necessárias à alteração da base de dados do OpenSER.
mysql

-u

root

–p

mysql>

grant

all

privileges

on

openser.*

to

privileges

on

openser.*

to

sermyadmin@'%' identified by 'secret';

mysql

-u

root

–p

mysql>

grant

all

sermyadmin@'localhost' identified by 'secret';

NOTA: Os valores a negrito devem ser adaptados à configuração desejada e iguais aos valores
introduzidos no ficheiro context.xml do passo 12.

Passo 15 – Instalar a aplicação SerMyAdmin.WAR. Descarregar o ficheiro WAR e copiá-lo para
a pasta webapps do tomcat. Reiniciar o tomcat.

Para descarregar o ficheiro WAR deverá ir ao sítio sourceforge.net e pesquisar por sermyadmin
– ali encontra o link para descarregar o ficheiro.
cp serMyAdmin-0.7.war /usr/local/tomcat6/webapps/serMyAdmin.war
invoke-rc.d tomcat6 restart

Passo 16 – Aceder à página http://<ip_da_máquina>:8080/sermyadmin. Desta forma, será
efectuada uma alteração à base de dados do OpenSER. Não fazer login ainda.

Passo

17

–

Editar

o

ficheiro

/usr/local/tomcat6/webapps/serMyAdmin/WEB-

INF/spring/resource.xml que contém os parâmetros do servidor de mail.
nano /usr/local/tomcat6/webapps/serMyAdmin/WEB-INF/spring/resource.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans
xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"xmlns:xsi="http://w
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ww.w3.org/2001/XMLSchemainstance"xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/bea
ns http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-2.0.xsd">
<bean

id="mailSender"

class="org.springframework.mail.javamail.JavaMailSenderImpl">
<property name="host">
<value>localhost</value>
</property>
</bean>
<!--

You

can

set

default

email

bean

properties

here,

eg:

from/to/subject -->
<bean

id="mailMessage

"class="org.springframework.mail.SimpleMailMessage">
<property name="from">
<value>admin@labvoipua.com</value>
</property>
</bean>
</beans>

Aqui deverão ser alterados os valores (tag value) de host e de from (assinalados a cor azul)
que indicam qual o servidor e qual o nome que deverá aparecer no remetente.

Passo 18 – Criação de um utilizador Administrador na base de dados e efectuar algumas
alterações nos dados da base de dados.
mysql –u root openser < openser.sql

Nota: o conteúdo do ficheiro openser.sql é apresentado no final dos anexos. Este ficheiro
deverá estar na mesma pasta em que é executado o comando.

Passo 19 – Processo concluído. Neste momento, para aceder deverá introduzir os valores
admin@setup e secret para login e password (valores introduzidos aquando da criação do
utilizador administrador e que podem, e devem, ser alterados).
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Com estes dezanove passos ficou instalado o portal de utilização do OpenSER. De referir,
mais uma vez, que todas estas aplicações sofrem constantes actualizações, pelo que é
aconselhável a consulta da página oficial da aplicação – www.sermyadmin.org.
NOTA: Na última revisão feita a este documento, a versão disponível do SerMyAdmin é a 1.1
Beta.

114

Anexo E: Instalação do sistema AsteriskNOW

E
Anexo E: Instalação do sistema IP PBX – Asterisk

Neste anexo são apresentados os passos de instalação da aplicação IP PBX – o Asterisk.
Para uma integração plena desta aplicação com o OpenSer, ou seja, com as duas aplicações a
partilharem a mesma base de dados é necessário fazer uma instalação manual (compilando o
código fonte) numa instalação base de debian.
Para tal basta instalar um servidor com o SO Debian (já visto no Anexo A) e seguir os passos
descritos em http://www.the-asterisk-book.com/ e seguir os passos aí descritos.

Passo 1 – Actualizar a lista de pacotes da distribuição Debian
apt-get update

Passo 2 – Actualizar os pacotes instalados
apt-get –y upgrade

Passo 3 – Fazer um reboot ao sistema
reboot

Passo 4 – Instalar os pacotes necessários à instalação do Asterisk
apt-get

-y

install

build-essential

libncurses5-dev

libcurl3-dev

libvorbis-dev libspeex-dev unixodbc unixodbc-dev libiksemel-dev linuxheaders-`uname -r`

Passo 5 – Ir para a pasta /usr/src
cd /usr/src
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Passo 6 – Descarregar última versão do Asterisk.
wget http://downloads.digium.com/pub/asterisk/asterisk-1.4-current.tar.gz

Passo 7 – Descarregar a última versão dos drivers da Zaptel
wget http://downloads.digium.com/pub/zaptel/zaptel-1.4-current.tar.gz

Passo 8 – Descompactar os ficheiros descarregados em pastas.
tar xvzf asterisk-1.4-current.tar.gz && tar xvzf zaptel-1.4-current.tar.gz

Passo 9 – Mudar para a pasta Zaptel-1.4.x
cd zaptel-1.4.x

(Nota: o x deverá ser substituído pelo valor correspondente da versão

descarregada)

Passo 10 – Compilar e construir os drivers Zaptel
./configure && make && make install

Passo 11 – Activar o modulo ztdummy (presente no kernel e que será usado como fonte de
temporização para o asterisk)
modprobe ztdummy

Passo 12 – Mover para a pasta de instalação do Asterisk
cd /usr/src/asterisk-1.4.x
Passo 13 – Alterar a estrutura ast_vm_user do ficheiro /apps/app_voicemail.c para
corresponder ao usado no Openser – uniqueid[64].
/* Structure for linked list of users */
struct ast_vm_user {
char context[AST_MAX_CONTEXT]; /*
char mailbox[AST_MAX_EXTENSION];/*
char password[80];
/*
char fullname[80];
/*
char email[80];
/*
char pager[80];
/*
char serveremail[80];
/*
char mailcmd[160];
/*
char language[MAX_LANGUAGE];
/*
char zonetag[80];
/*
char callback[80];
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Voicemail context */
Mailbox id, unique within vm context
Secret pin code, numbers only */
Full name, for directory app */
E-mail address */
E-mail address to pager (no attachme
From: Mail address */
Configurable mail command */
Config: Language setting */
Time zone */
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char dialout[80];
char uniqueid[64];
char exit[80];
unsigned int flags;
int saydurationm;
int maxmsg;
struct ast_vm_user *next;

/* Unique integer identifier */
/* VM_ flags */
/* Maximum number of msgs per folder fo

};

Passo 14 – Construir e instalar o Asterisk.
./configure && make && make install

Passo 15 – Verificar a versão do Asterisk
asterisk –V

Passo 16 – Instalar scripts de arranque no inicio do SO.
make config

echo "ztdummy" >> /etc/modules

(para que o módulo ztdummy seja iniciado sempre que o

sistema operativo for reiniciado)

Passo 17 – Instalação do driver UnixODBC MySQL
apt-get install libmyodbc

Passo 18 – Alterar tabela subscriber do Openser (para receber o PIN a ser usado no voicemail)
mysql –u root –p
(introduzir password)
ALTER TABLE subscriber ADD vmail_password varchar(32);

Passo 19 – Criar BD do Asterisk e respectivas tabelas (duas tabelas não serão mais do que
simples VIEWS das tabelas originais do OpenSer)
create database asterisk;
use asterisk;
CREATE TABLE `voicemessages` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`msgnum` int(11) NOT NULL default '0',
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`dir` varchar(80) default '',
`context` varchar(80) default '',
`macrocontext` varchar(80) default '',
`callerid` varchar(40) default '',
`origtime` varchar(40) default '',
`duration` varchar(20) default '',
`mailboxuser` varchar(80) default '',
`mailboxcontext` varchar(80) default '',
`recording` longblob,
PRIMARY KEY (`id`),
KEY `dir` (`dir`)
) ENGINE=InnoDB;
CREATE VIEW vmusers AS
SELECT id as uniqueid,
username as customer_id,
'default' as context,
username as mailbox,
vmail_password as password,
CONCAT(first_name,' ',last_name) as fullname,
email_address as email,
NULL as pager,
datetime_created as stamp
FROM openser.subscriber;
CREATE VIEW sipusers AS
SELECT username as name,
username,
'friend' as type,
NULL as secret,
domain as host,
CONCAT(rpid, ' ','<',username,'>') as callerid,
'default' as context,
username as mailbox,
'yes' as nat,
'no' as qualify,
username as fromuser,
NULL as authuser,
domain as fromdomain,
NULL as insecure,
'no' as canreinvite,
NULL as disallow,
NULL as allow,
NULL as restrictcid,
domain as defaultip,
domain as ipaddr,
'5060' as port,
NULL as regseconds
FROM openser.subscriber;
Passo 20 – Criar um utilizador do Mysql com permissões na BD asterisk.
GRANT ALL ON asterisk.* to asterisk@localhost IDENTIFIED BY 'password';

Passo 21 – Configurar o UnixODBC.
Acrescentar ao ficheiro /usr/local/etc/odbcinst.ini o seguinte:
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[MySQL]
Description = MySQL driver
Driver = /usr/lib/odbc/libmyodbc.so
Setup = /usr/lib/odbc/libodbcmyS.so
CPTimeout =
CPReuse =
UsageCount = 1
Acrescentar ao ficheiro /usr/local/etc/odbcinst.ini o seguinte:

[MySQL-asterisk]
Description = MySQL Asterisk database
Trace = Off
TraceFile = stderr
Driver = MySQL
SERVER = localhost
USER = asterisk
PASSWORD = some_password
PORT = 3306
DATABASE = asterisk

Passo 22 – Configurar o Asterisk.
Acrescentar ao ficheiro /etc/asterisk/res_odbc.conf o seguinte:
[asterisk]
enabled => yes
dsn => MySQL-asterisk
username => asterisk
password => asterisk
pre-connect => yes

Acrescentar ao ficheiro /etc/asterisk/extconfig.conf o seguinte:
sipusers => odbc,asterisk,sipusers
sippeers => odbc,asterisk,sipusers
voicemail => odbc,asterisk,vmusers
Passo 23 – Configurar o ficheiro extensions.conf.

Adicionar:
[default]
exten =>_9.,1,Dial(ZAP/g1/${EXTEN})
exten =>_9.,2,hangup()
exten =>_u.,1,Voicemail(u${EXTEN})
exten =>_u.,2,hangup()
exten =>_b.,1,Voicemail(b${EXTEN})
exten =>_b.,2,hangup()
O que esta configuração faz é reconhecer qual o primeiro carácter do contacto – ‘9’, ‘u’ ou ‘b’.
Em função desse carácter efectua três funções diferentes – ‘9’: estabelece ligação para PSTN;
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‘u’: envia para o Voicemail indicando que a chamada não foi atendida; ‘b’ envia a chamada
para o Voicemail indicando que o destinatário se encontra ocupado (busy).

Instalação da interface WEB do asterisk – a Asterisk-GUI
A aplicação Asterisk tem uma interface de configuração via WEB bastante intuitiva e funcional.
Para a instalar basta seguir os passos descritos em http://asterisknow.org/install-related.

Passo 1 – Instalar o pacote subversion
apt-get install subversion

Passo 2 – Ir para a pasta /usr/src
cd /usr/src

Passo 3 – Descarregar a ultima versão do Asterisk-GUI
svn co http://svn.digium.com/svn/asterisk-gui/branches/2.0 asterisk-gui

Passo 4 – Ir para a pasta /usr/src/asterisk-gui
cd asterisk-gui

Passo 5 – Compilar e construir a Asterisk-GUI
sh configure && make && make install

Passo 6 –Verificar se a instalação foi correctamente efectuada
make checkconfig

Se surgirem algumas mensagens de erros, basta efectuar as correcções que são propostas

Depois da configuração estará disponível a página Web em:

http://<ip_da_máquina:8088>/asterisk/static/config/cfgbasic.html

Agora a configuração do Asterisk torna-se bastante mais fácil e intuitiva.
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A instalação das aplicações FreeRadius e CDRTool é efectuada em simultâneo. Relembra-se
neste ponto que muitas das configurações apresentadas necessitam de ser adaptadas a cada
caso, sobretudo se forem utilizadas mais do que uma máquina para a implementação do
protótipo (i.e. uma máquina para servidor de base de dados, outra para Radius, etc.).

Instalação de CDRTool

Passo 1 – Descarregar o ficheiro de instalação.
cd /usr/src
wget http://download.ag-projects.com/CDRTool/cdrtool_6.6.10.all.deb

Passo 2 – Instalar pacotes dependentes necessários para o CDRTool
apt-get update
apt-get install apache2 libapache2-mod-php5 php5 php5-cli php5-mysql
php5-curl php-pear php-soap mrtg smarty
(a um determinado ponto da instalação será pedido, num ecrã azul, para responder se deseja
que a ferramenta mrtg só seja utilizada pelo utilizador especifico Mrtg. Responda Yes)

Passo 3 – Instalar o pacote cdrtool_6.x.all.deb
dpkg –i cdrtool_6.6.10.all.deb

Passo 4 – Mudar para a pasta /var/www/CDRTool
cd /var/www/CDRTool

121

Voz sobre IP (VoIP) para Redes Comunitárias de Regiões Digitais

Passo 5 – Criação da base de dados para CDRTool
Para efectuar este passo deverá ter permissões de root para criar/alterar bases de dados no
mysql. Alterar os dados referentes às passwords a usar no acesso à base de dados do
CDRTool, no ficheiro /var/www/CDRTool/setup/mysql/create_users.mysql
nano /var/www/CDRTool/setup/mysql/create_users.mysql
substituir PASSWORD pela password desejada.
(ver ficheiro create_users.mysql no capítulo final)

Passo 6 – Correr o script para criação da base de dados
Executar o ficheiro setup_mysql.sh.
/var/www/CDRTool/setup/mysql/setup_mysql.sh <password> <máquina com mysql>

Este script efectua as seguintes operações:
- Adiciona um utilizador para a base de dados cdrtool presente no servidor MySQL;
- Cria uma base de dados com o nome “cdrtool”
- Cria um utilizador de administração da interface Web com o login/password igual a
admin/admin;
- Carrega para as tabelas da BD cdrtool os valores iniciais;

Passo 7 – Criar ficheiro de configuração para cdrtool – global.inc
Copiar o ficheiro de exemplo global.inc.simple.sample para a pasta /etc/cdrtool/
cp /var/www/CDRTool/setup/global.inc.simple.sample /etc/cdrtool/global.inc

Editar o ficheiro global.inc e configurar as variáveis em conformidade com o sistema usado.
NOTA: A configuração aqui apresentada é somente um exemplo que deverá ser adaptado a
cada caso. Para cada elemento que disponibilize informação para a CDRTool (openser,
asterisk, mediaproxy, etc.) deverá ser configurada uma nova entrada no ficheiro. Ver ficheiro de
exemplo no capítulo final.

Passo 8 – Activar o Rating Engine - usado para efectuar o cálculo dos custos de chamadas
pré-pagas e ou pós-pagas. Proporciona acesso às tabelas de preços e fica em memória (como
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daemon) para evitar o acesso às tabelas sempre que seja necessário efectuar um cálculo de
pagamento. È possível alterar as tabelas de preços sem ter de reiniciar o Rating Engine.
Alterar os valores de IP e porto da máquina onde o Rating Engine vai receber os dados do
OpenSer no ficheiro global.inc (ver ficheiro global.inc).

Activar o funcionamento do Rating Engine em /etc/default/cdrtool
nano /etc/default/cdrtool
alterar para RUN_ratingEngine=yes

Configuração do RADIUS

Passo 9 – Instalar os pacotes freeradius
apt-get install freeradius freeradius-mysql

Passo 10 – Criar uma base de dados radius para o freeradius
mysqladmin –u root –p create radius

Passo 11 – Executar script de criação das tabelas necessárias na base de dados radius.
cp /usr/share/doc/freeradius/examples/mysql.sql.gz /usr/src
cd /usr/src
gunzip mysql.sql.gz
mysql –u root –p radius < mysql.sql

Passo 12 – Aplicar o script necessário para alterar a tabela radacct de forma a receber
atributos específicos do OpenSer.
/var/www/CDRTool/setup/radius/OpenSIPs/radacct-patch.sh

Passo 14 – Criar utilizador para a base de dados radius do MySQL.
Criar um utilizador com o nome radius e atribuir privilégios de utilização (USAGE) da base de
dados radius criada.

123

Voz sobre IP (VoIP) para Redes Comunitárias de Regiões Digitais
Passo 13 – Configurar o freeradius para escrever a informação na tabela radacct
cp /var/www/CDRTool/setup/radius/OpenSIPs/sql.conf /etc/freeradius/sql.conf

Editar os valores para a configuração usada pela máquina mysql

Passo 14 – Adicionar os clientes RADIUS no ficheiro clients.conf.
nano /etc/freeradius/clients.conf
(ver ficheiro no capítulo final)

Passo 15 – Activar a contabilização através de MySQL para o freeradius
nano /etc/freeradius/radius.conf
descomentar a palavra sql no parâmetro accounting
(ver ficheiro no capítulo final)

Passo 16 – Copiar dictionary.ser para /etc/openser
cp /var/www/CDRTool/setup/radius/OpenSIPs/dictionary.ser /etc/openser

descomentar a linha #INCLUDE

/etc/radiusclient-ng/dictionary

Passo 17 – Reiniciar todo o sistema e testar a aplicação (através da interface Web)
reboot
abrir um browser em http://<ip_da_máquina_cdrtool>/CDRTool
deverá surgir um formulário de introdução de login e password
introduzir admin/admin

Concluído
Fica concluída a instalação base do FreeRadius + CDRTool para o OpenSER. É necessário
relembrar que esta instalação não contempla o envio de informação por parte do Mediaproxy e
do Asterisk directamente para o freeradius. Para implementar essa solução é necessário
consultar

toda

a

documentação

presente

/var/www/CDRTool/setup/asterisk.
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A instalação do FreeRadius e CDRTool é bastante complexa e adaptável a cada situação
pretendida pelo que se aconselha à leitura do ficheiro de instalação INSTALL.txt bem como
todos os documentos presentes em http://download.ag-projects.com/CDRTool/doc/.

125

Anexo G – Ficheiros de configuração

G
Anexo G: Ficheiros de configuração

Openser
openserctlrc
#
#
#
#
#
#
#

$Id: openserctlrc 4133 2008-05-08 10:39:51Z miconda $
The OpenSER configuration file for the control tools.
Here you can set variables used in the openserctl and openserdbctl setup
scripts. Per default all variables here are commented out, the control tools
will use their internal default values.

## your SIP domain
# SIP_DOMAIN=openser.org
## database type: MYSQL, PGSQL, DB_BERKELEY, or DBTEXT, by default none is loaded
# If you want to setup a database with openserdbctl, you must at least specify
# this parameter.
DBENGINE=MYSQL
## database host
DBHOST=localhost
## database name
DBNAME=openser
# database path used by dbtext or db_berkeley
DB_PATH="/etc/openser/dbtext"
## database read/write user
DBRWUSER=openser
## password for database read/write user
DBRWPW="openserrw"
## database read only user
DBROUSER=openserro
## password for database read only user
DBROPW=openserro
## database super user
DBROOTUSER="root"
# user name column
USERCOL="username"

#
#
#
#

SQL definitions
If you change this definitions here, then you must change them
in db/schema/entities.xml too.
FIXME

# FOREVER="2020-05-28 21:32:15"
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#
#
#
#
#

DEFAULT_ALIASES_EXPIRES=$FOREVER
DEFAULT_Q="1.0"
DEFAULT_CALLID="Default-Call-ID"
DEFAULT_CSEQ="13"
DEFAULT_LOCATION_EXPIRES=$FOREVER

# Program to calculate a message-digest fingerprint
# MD5="md5sum"
# awk tool
# AWK="awk"
# grep tool
# GREP="egrep"
# sed tool
# SED="sed"

# Describe what additional tables to install. Valid values for the variables
# below are yes/no/ask. With ask (default) it will interactively ask the user
# for an answer, while yes/no allow for automated, unassisted installs.
#
# If to install tables for the modules in the EXTRA_MODULES variable.
INSTALL_EXTRA_TABLES=ask
# If to install presence related tables.
INSTALL_PRESENCE_TABLES=ask
# If to install SERWEB related tables.
# When you don't know what purpose this tables have, don't change this.
# If you choose to install this tables, you must also activate the HAS_SERWEB
# variable, otherwise some setup script actions will not work.
INSTALL_SERWEB_TABLES=ask
#
#
#
#

Define what module tables should be installed.
If you use the postgres database and want to change the installed tables, then you
must also adjust the STANDARD_TABLES or EXTRA_TABLES variable accordingly in the
openserdbctl.base script.

# openser standard modules
STANDARD_MODULES="standard acc lcr domain group permissions registrar usrloc msilo
alias_db uri_db speeddial avpops auth_db pdt dialog dispatcher"
openser extra modules
EXTRA_MODULES="imc cpl siptrace domainpolicy carrierroute"

## type of aliases used: DB - database aliases; UL - usrloc aliases
## - default: none
ALIASES_TYPE="DB"
## control engine: FIFO or UNIXSOCK
## - default FIFO
CTLENGINE="FIFO"
## path to FIFO file
OSER_FIFO="FIFO"
## check ACL names; default on (1); off (0)
# VERIFY_ACL=1
## ACL names - if VERIFY_ACL is set, only the ACL names from below list
## are accepted
# ACL_GROUPS="local ld int voicemail free-pstn"
## presence of serweb tables - default "no"
# HAS_SERWEB="yes"
## verbose - debug purposes - default '0'
# VERBOSE=1
## do (1) or don't (0) store plaintext passwords
## in the subscriber table - default '1'
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# STORE_PLAINTEXT_PW=0
## OPENSER START Options
## PID file path - default is: /var/run/openser.pid
# PID_FILE=/var/run/openser.pid
## Extra start options - default is: not set
# example: start openser with 64MB share memory: STARTOPTIONS="-m 64"
# STARTOPTIONS=

openser.cfg
#
# $Id: openser.cfg 1676 2007-02-21 13:16:34Z bogdan_iancu $
#
# simple quick-start config script
# Please refer to the Core CookBook at http://www.openser.org/dokuwiki/doku.php
# for a explanation of possible statements, functions and parameters.
#
# ----------- global configuration parameters -----------------------debug=3 # debug level (cmd line: -dddddddddd)
fork=yes
log_stderror=no # (cmd line: -E)
children=4
port=5060
listen=udp:193.136.82.76
# ------------------ module loading ---------------------------------#set module path
mpath="//lib/openser/modules/"
# Uncomment this if you want to use SQL database
loadmodule "mysql.so"
loadmodule "sl.so"
loadmodule "tm.so"
loadmodule "rr.so"
loadmodule "maxfwd.so"
loadmodule "usrloc.so"
loadmodule "registrar.so"
loadmodule "textops.so"
loadmodule "uri.so"
loadmodule "uri_db.so"
loadmodule "domain.so"
loadmodule "permissions.so"
loadmodule "group.so"
loadmodule "mi_fifo.so"
loadmodule "lcr.so"
loadmodule "avpops.so"
loadmodule "xlog.so"
loadmodule "nathelper.so"
loadmodule "mediaproxy.so"
loadmodule "acc.so"
# Uncomment this if you want digest authentication
# mysql.so must be loaded !
loadmodule "auth.so"
loadmodule "auth_db.so"
# ----------------- setting module-specific parameters --------------modparam("mi_fifo", "fifo_name", "/tmp/openser_fifo")
modparam("registrar", "received_avp", "$avp(i:42)")
modparam("usrloc", "db_mode", 2)
modparam("usrloc", "nat_bflag", 4)
modparam("auth_db", "calculate_ha1", 1)
modparam("auth_db", "password_column", "password")
modparam("rr", "enable_full_lr", 1)
modparam("auth_db|permissions|uri_db|usrloc","db_url","mysql://openser:openserrw@localhost/openser")
modparam("permissions", "db_mode", 1)
modparam("permissions", "trusted_table", "trusted")
modparam("avpops", "avp_url", "mysql://openser:openserrw@localhost/openser")
modparam("avpops", "avp_table", "usr_preferences")
modparam("lcr", "dm_flag",25)
modparam("lcr", "fr_inv_timer_avp", "$avp(i:704)")
modparam("lcr", "gw_uri_avp", "$avp(i:709)")
modparam("lcr", "ruri_user_avp", "$avp(i:500)")
modparam("lcr", "contact_avp", "$avp(i:711)")
modparam("lcr", "^auth$|lcr", "rpid_avp", "$avp(i:302)")
modparam("nathelper","natping_interval", 0)
modparam("nathelper","received_avp", "$avp(i:42)")
modparam("mediaproxy","natping_interval",20)
modparam("mediaproxy","mediaproxy_socket", "/var/run/mediaproxy.sock")
modparam("mediaproxy","sip_asymmetrics","/etc/openser/sip-clients")
modparam("mediaproxy","rtp_asymmetrics","/ect/openser/rtp-clients")
modparam("acc", "radius_config", "/etc/radiusclient-ng/radiusclient.conf")
modparam("acc", "radius_flag", 2)
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modparam("acc", "radius_missed_flag", 3)
modparam("acc", "radius_extra", "User-Name=$Au; Calling-Station-Id=$from; Called-Station-Id=$to; SipTranslated-Request-URI=$ruri;
Sip-RPid=$avp(s:rpid);
Source-IP=$si;
Source-Port=$sp;
CanonicalURI=$avp(s:can_uri); Billing-Party=$avp(s:billing_party); Divert-Reason=$avp(s:divert_reason); X-RTPStat=$hdr(X-RTP-Stat); Contact=$hdr(contact); Event=$hdr(event); SIP-Proxy-IP=$avp(s:sip_proxy_ip);
ENUM-TLD=$avp(s:enum_tld)")
# ------------------------- request routing logic ------------------# main routing logic
route{
#
# -- 1 – Validação do Pedido
#
if (!mf_process_maxfwd_header("10")) {
sl_send_reply("483","Too Many Hops");
exit;
};
if (msg:len >= 2048 ) {
sl_send_reply("513", "Message too big");
exit;
};
#
# -- 2 – Preprocessamento do encaminhamento
#
## Record-route all except Register
## Mark packets with nat=yes
## This mark will be used to identify the request in the loose
## route section
if(!is_method("REGISTER")){
if(nat_uac_test("19")){
record_route(";nat=yes");
} else {
record_route();
};
};
##Loose_route packets
if (has_totag()) {
#sequential request withing a dialog should
# take the path determined by record-routing
if (loose_route()) {
if(method=="BYE") {
#Account BYE transactions
setflag(2);
};
#Verifica autenticação dos re-envios
if(method=="INVITE" && (!allow_trusted())) {
if (!proxy_authorize("","subscriber")) {
proxy_challenge("","1");
exit;
} else if (!check_from()) {
sl_send_reply("403", "Forbidden, use From=ID");
exit;
};
};
if(method=="BYE" || method=="CANCEL") {
end_media_session();
};
##Detecção dos pedidos no diálogo de pacotes atrás de NAT, notificação através da flag
(bandeira) 6
if(nat_uac_test("19") || search("^Route:.*;nat=yes")){
append_hf("P-hint: LR|fixcontact,setflag6\r\n");
fix_contact();
setbflag(6);
};
route(1);
} else {
sl_send_reply("404","Not here");
}
exit;
}
# processamento dos pedidos CANCEL
if (is_method("CANCEL")) {
if (t_check_trans()) {
end_media_session();
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t_relay();
};
exit;
}
t_check_trans();
#
# -- 3 -- Determinar o pedido pretendido
#
if (method=="REGISTER") {
route(2);
} else {
route(3);
};
}
route[1] {
#
# -- 4 -- Encaminhamento do pedido para o destino
#
# Forward statefully
t_on_reply("1");
t_on_failure("1");
if (!t_relay()) {
sl_reply_error();
};
exit;
}
route[2] {
## Register request handler
if (is_uri_host_local()) {
if (!www_authorize("", "subscriber")) {
www_challenge("", "1");
exit;
};
if (!check_to()) {
sl_send_reply("403", "Forbidden");
exit;
};
if(!search("^Contact:[ ]*\*") && client_nat_test("7")) {
setbflag(6);
fix_nated_register();
force_rport();
};
save("location");
exit;
} else if {
sl_send_reply("403", "Forbidden");
};
}
route[3] {
## Gestor de pedidos
if (method=="INVITE") {
# Account INVITE packets
setflag(2);
# Account Missed calls
setflag(3);
# Radius Extra
$avp(s:sip_proxy_ip)="127.0.0.1";
};
if (is_from_local()){
# De um domínio interno -> verifica as credenciais e o campo FROM
if(!allow_trusted()){
if (!proxy_authorize("","subscriber")) {
proxy_challenge("","0");
exit;
} else if(!check_from()) {
sl_send_reply("403", "Forbidden, use From=ID");
exit;
};
};
if (client_nat_test("3")) {
append_hf("P-hint: route(3)|setflag7,forcerport,fix_contact\r\n");
setbflag(7);
force_rport();
fix_contact();
};
#unconditional call forward
if(avp_db_load("$ru/username","$avp(s:callfwd)")) {
avp_pushto("$ru", "$avp(s:callfwd)");
route(1);
exit;
}
consume_credentials();
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#verify aliases, if found replace R-URI.
lookup("aliases");
if (is_uri_host_local()) {
# -- Inbound to Inbound
route(10);
} else {
# -- Inbound to outbound
route(11);
};
} else {
#De um domínio externo -> não verifica as credenciais
#Verifica existencia de aliases, se os encontrar altera o R-URI.
lookup("aliases");
if (is_uri_host_local()) {
# -- Outbound to inbound
route(12);
} else {
# -- Outbound to outbound
route(13);
};
};
}
route[4] {
# encaminhamento para a rede publica
if (!load_gws()) {
sl_send_reply("503", "Unable to load gateways");
exit;
}
if(!next_gw()){
sl_send_reply("503", "Unable to find a gateway");
exit;
}
t_on_failure("2");
if (!t_relay()) {
sl_reply_error();
};
exit;
}
route[6] {
#
# -- NAT -#
if (isbflagset(6) || isbflagset(7)) {
append_hf("P-hint: Route[6]: mediaproxy \r\n");
use_media_proxy();
};
}
route[10] {
#de um domínio interno (inbound) -> para domínio interno (inbound)
#Os destinos SIP são geridos usando a tabela location
#Destinos Gateway são geridos por expressões regulares (regular expressions)
append_hf("P-hint: inbound->inbound \r\n");
if (uri=~"^sip:[2-9][0-9]{6}@") {
if (is_user_in("credentials","local")) {
prefix("+1305");
route(6);
route(4);
exit;
} else {
sl_send_reply("403", "Sem permissoes para chamadas locais");
exit;
};
};
if (uri=~"^sip:1[2-9][0-9]{9}@") {
if (is_user_in("credentials","ld")) {
strip(1);
prefix("+1");
route(6);
route(4);
exit;
} else {
sl_send_reply("403", "Sem permissoes para chamadas de longa distancia");
exit;
};
};
if (uri=~"^sip:011[0-9]*@") {
if (is_user_in("credentials","int")) {
strip(3);
prefix("+");
route(6);
route(4);
exit;
} else {
sl_send_reply("403", "Sem permissoes para chamadas internacionais");
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};
};
if (!lookup("location")) {
if (does_uri_exist()) {
## User not registered at this time.
## Use the IP Address of your e-mail server
revert_uri();
prefix("u");
#Use the IP address of your voicemail server
rewritehostport("193.136.82.72:5070"); # endereço da máquina com asterisk (porto
5070)
route(6);
route(1);
} else {
sl_send_reply("404", "Not Found");
exit;
}
sl_send_reply("404", "Not Found");
exit;
};
route(6);
route(1);
}
route[11] {
# de um domínio interno (inbound) -> para domínio externo (outbound)
# Rotear a chamada usando DNS
append_hf("P-hint: inbound->outbound \r\n");
route(1);
}
route[12] {
# de um domínio externo (outbound) -> para domínio interno (inbound)
# Verifica existência de aliases, se encontrar altera R-URI.
lookup("aliases");
if (!lookup("location")) {
sl_send_reply("404", "Not Found");
exit;
};
route(1);
}
route[13] {
#De um domínio externo
#não serão aceites este tipo de chamadas
append_hf("P-hint: outbound->inbound \r\n");
sl_send_reply("403", "Forbidden");
exit;
}
failure_route[1] {
##-##-- Se for cancelada, sair.
##-if (t_was_cancelled()) {
exit;
};
##-##-- Se ocupado, envia para o servidor de mail, com o caracter "b" em prefixo,
##-- para indicar "busy" (ocupado)
##-if (t_check_status("486")) {
revert_uri();
prefix("b");
rewritehostport("193.136.82.76:5070"); # endereço da máquina com asterisk (porto 5070)
append_branch();
route(1);
exit;
};
##-##-- Se a mensagem for do tipo timeout (408) ou unavailable temporarily (480),
##-- prefixo do URI com o caracter "u" para indicar
##-- sem resposta e enviar para servidor de e-mail
##-if (t_check_status("408") || t_check_status("480")) {
revert_uri();
prefix("u");
rewritehostport("193.136.82.76:5070"); # endereço da máquina com asterisk (porto 5070)
append_branch();
route(1);
exit;
};
}
failure_route[2] {
if(!next_gw()) {
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t_reply("503", "Service not available, no more gateways");
exit;
};
t_on_failure("2");
t_relay();
}
onreply_route[1] {
#
#-- On-reply block routing -#
if (client_nat_test("1")) {
append_hf("P-hint: Onreply-route - fixcontact \r\n");
fix_contact();
};
if ((isbflagset(6) || isbflagset(7)) && (status=~"(180)|(183)|2[0-9][0-9]")) {
if (search("^Content-Type:[ ]*application/sdp")) {
append_hf("P-hint: onreply_route|usemediaproxy \r\n");
use_media_proxy();
};
};
exit;
}

openser (/etc/init.d/openser)

#! /bin/sh
#
### BEGIN INIT INFO
# Provides:
openser
# Required-Start:
$syslog $network $local_fs $time
# Required-Stop:
$syslog $network $local_fs
# Default-Start:
2 3 4 5
# Default-Stop:
0 1 6
# Short-Description: Start the OpenSER SIP proxy server
# Description:
Start the OpenSER SIP proxy server
### END INIT INFO
#
# TODO:
# The following fields should be added (and completed):
# Should-Start:
postgresql mysql radius
# Should-Stop:
postgresql mysql radius
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
DAEMON=/sbin/openser
NAME=openser
DESC=openser
HOMEDIR=/var/run/openser
PIDFILE=$HOMEDIR/$NAME.pid
DEFAULTS=/etc/default/openser
RUN_OPENSER=yes
# Do not start openser if fork=no is set in the config file
# otherwise the boot process will just stop
check_fork ()
{
if grep -q "^[[:space:]]*fork[[:space:]]*=[[:space:]]*no.*"
/etc/openser/openser.cfg; then
echo "Not starting $DESC: fork=no specified in config file; run
/etc/init.d/openser debug instead"
exit 1
fi
}
check_openser_config ()
{
# Check if openser configuration is valid before starting the server
set +e
out=$($DAEMON -c 2>&1 > /dev/null)
retcode=$?
set -e
if [ "$retcode" != '0' ]; then
echo "Not starting $DESC: invalid configuration file!"
echo -e "\n$out\n"
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exit 1
fi
}
create_radius_seqfile ()
{
# Create a radius sequence file to be used by the radius client if
# radius accounting is enabled. This is needed to avoid any issue
# with the file not being writable if openser first starts as user
# root because DUMP_CORE is enabled and creates this file as user
# root and then later it switches back to user openser and cannot
# write to the file. If the file exists before openser starts, it
# won't change it's ownership and will be writable for both root
# and openser, no matter what options are chosen at install time
RADIUS_SEQ_FILE=/var/run/openser/openser_radius.seq
if [ -d /var/run/openser ]; then
chown ${USER}:${GROUP} /var/run/openser
if [ ! -f $RADIUS_SEQ_FILE ]; then
touch $RADIUS_SEQ_FILE
fi
chown ${USER}:${GROUP} $RADIUS_SEQ_FILE
chmod 660 $RADIUS_SEQ_FILE
fi
}
test -f $DAEMON || exit 0
# Load startup options if available
if [ -f $DEFAULTS ]; then
. $DEFAULTS || true
fi
if [ "$RUN_OPENSER" != "yes" ]; then
echo "OpenSER not yet configured. Edit /etc/default/openser first."
exit 0
fi
set -e
MEMORY=$((`echo
[ -z "$USER" ]
[ -z "$GROUP" ]
[ $MEMORY -le 0

$MEMORY | sed -e 's/[^0-9]//g'`))
&& USER=openser
&& GROUP=openser
] && MEMORY=32

if test "$DUMP_CORE" = "yes" ; then
# set proper ulimit
ulimit -c unlimited
#
#
#
#
#

directory for the core dump files
COREDIR=/home/corefiles
[ -d $COREDIR ] || mkdir $COREDIR
chmod 777 $COREDIR
echo "$COREDIR/core.%e.sig%s.%p" > /proc/sys/kernel/core_pattern

fi
OPTIONS="-P $PIDFILE -m $MEMORY -u $USER -g $GROUP"
case "$1" in
start|debug)
check_openser_config
create_radius_seqfile
if [ "$1" != "debug" ]; then
check_fork
fi
echo -n "Starting $DESC: $NAME"
start-stop-daemon --start --quiet --pidfile $PIDFILE \
--exec $DAEMON -- $OPTIONS || echo -n " already running"
echo "."
;;
stop)
echo -n "Stopping $DESC: $NAME"
start-stop-daemon --oknodo --stop --quiet --pidfile $PIDFILE \
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--exec $DAEMON
echo "."
;;
restart|force-reload)
check_openser_config
create_radius_seqfile
echo -n "Restarting $DESC: $NAME"
start-stop-daemon --oknodo --stop --quiet --pidfile \
$PIDFILE --exec $DAEMON
sleep 1
start-stop-daemon --start --quiet --pidfile \
$PIDFILE --exec $DAEMON -- $OPTIONS
echo "."
;;
status)
echo -n "Status of $DESC: "
if [ ! -r "$PIDFILE" ]; then
echo "$NAME is not running."
exit 3
fi
if read pid < "$PIDFILE" && ps -p "$pid" > /dev/null 2>&1; then
echo "$NAME is running."
exit 0
else
echo "$NAME is not running but $PIDFILE exists."
exit 1
fi
;;
*)
N=/etc/init.d/$NAME
echo "Usage: $N {start|stop|restart|force-reload|debug|status}" >&2
exit 1
;;
esac
exit 0

Mediaproxy
mediaproxy.ini
;
; Configuration file for MediaProxy
;
(…)
start = yes
socket = /var/run/proxydispatcher.sock
group = openser
defaultProxy = /var/run/mediaproxy.sock
[MediaProxy]
;
; Section for configuring the MediaProxy server
;
start = yes
socket = /var/run/mediaproxy.sock
group = openser
;listen = None
allow = 193.136.82.76
proxyIP = 193.136.82.76
portRange = 60000:65000
;TOS = 0xb8
;idleTimeout = 60
;holdTimeout = 3600
;forceClose = 0
[Accounting]
; one of none, radius or database
accounting = none
[Database]
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user = dbuser
password = dbpass
host = dbhost
database = radius
table = radacct
[Radius]
secret = secret
server = localhost
authport = 1812
acctport = 1813
dictionaries = /etc/radiusclient-ng/dictionary, /etc/openser/radius/dictionary,
/usr/local/mediaproxy/dictionary
retries = 2
timeout = 3

Asterisk

Ver Anexo E de instalação do Asterisk.

SerMyAdmin
tomcat6
#!/bin/bash
#### BEGIN INIT INFO
# Provides: Apache's Tomcat 6.0
# Required-Start: $local_fs $remote_fs $network
# Required-Stop: $local_fs $remote_fs $network
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: S 0 1 6
# Short-Description: Tomcat 6.0 Servlet engine
# Description: Apache's Tomcat Servlet Engine
### END INIT INFO
#
# Author: Guilherme Loch
#
set -e
PATH=/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin:/usr/java/jre1.6.0_07/bin
CATALINA_HOME=/usr/local/tomcat6
CATALINA_BIN=$CATALINA_HOME/bin
test -x $DAEMON || exit 0
. /lib/lsb/init-functions
case "$1" in
start)
echo "Starting Tomcat 6" "Tomcat6"
$CATALINA_BIN/startup.sh
log_end_msg $?
;;
stop)
echo "Stopping Tomcat6" "Tomcat6"
$CATALINA_BIN/shutdown.sh
log_end_msg $?
;;
force-reload|restart)
$0 stop
$0 start
;;
*)
echo "Usage: /etc/init.d/tomcat6 {start|stop|restart}"
exit 1
;;
esac
exit 0
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openser.sql
--- changes for table `domain`
-ALTER TABLE `domain` ALTER `last_modified` SET DEFAULT '2008-01-01 00:00:00';
UPDATE domain set `last_modified`='2008-01-01 00:00:00';
INSERT INTO `domain` (`id`, `domain`, `last_modified`, `version`) VALUES
(1, 'setup', '2008-01-01 00:00:00', 0);

----- changes for the table `jsec_user_role_rel`
--INSERT INTO `jsec_user_role_rel` (`id`, `version`, `role_id`, `user_id`) VALUES
(1, 0, 3, 1);
----- changes in the subscriber table
--UPDATE subscriber set `class`='user';
UPDATE subscriber set `role_id`='1';
UPDATE subscriber set `domain_id`='2';
---changes for table `subscriber`
-INSERT INTO `subscriber` (`id`, `username`, `domain`, `password`, `first_name`,
`last_name`, `email_address`, `datetime_created`, `ha1`, `ha1b`, `rpid`, `version`,
`password_hash`, `auth_username`, `class`, `domain_id`, `role_id`) VALUES
(1, 'admin', 'setup', 'secret', 'Administrator', '', 'admin@setup.com', '2008-01-01
00:00:00', 'e2df32663fbff3bb2bd22ed7a4a35636', '7d9f741c07c122817e51c4fc817b15dd', NULL,
0, 'e5e9fa1ba31ecd1ae84f75caaa474f3a663f05f4', 'admin@setup', 'User', 1, 3);
--alias
ALTER TABLE alias ALTER version SET DEFAULT 0;
ALTER TABLE alias ALTER user_id SET DEFAULT 1;
--domain
ALTER TABLE domain ALTER version SET DEFAULT 0;
ALTER TABLE domain ALTER last_modified SET DEFAULT '2008-01-01 00:00:00';
--grp
ALTER
ALTER
ALTER
ALTER

TABLE
TABLE
TABLE
TABLE

grp
grp
grp
grp

--gw
ALTER
ALTER
ALTER
ALTER
ALTER
ALTER
ALTER

TABLE
TABLE
TABLE
TABLE
TABLE
TABLE
TABLE

gw
gw
gw
gw
gw
gw
gw

ALTER
ALTER
ALTER
ALTER

ALTER
ALTER
ALTER
ALTER
ALTER
ALTER
ALTER

version SET DEFAULT 0;
group_id SET DEFAULT 1;
last_modified SET DEFAULT '2008-01-01 00:00:00';
user_id SET DEFAULT 1;

version SET DEFAULT 0;
grp_id SET DEFAULT 1;
port SET DEFAULT 5060;
prefix SET DEFAULT NULL;
strip SET DEFAULT NULL;
transport SET DEFAULT 1;
uri_scheme SET DEFAULT 1;

--gw_grp
ALTER TABLE gw_grp ALTER version SET DEFAULT 0;
--jsec_permission
ALTER TABLE jsec_permission ALTER version SET DEFAULT 0;
--jsec_role
ALTER TABLE jsec_role ALTER version SET DEFAULT 0;
--jsec_role_permission_rel
ALTER TABLE jsec_role_permission_rel ALTER version SET DEFAULT 0;
ALTER TABLE jsec_role_permission_rel ALTER role_id SET DEFAULT 1;
--jsec_user_permission_rel
ALTER TABLE jsec_user_permission_rel ALTER version SET DEFAULT 0;
ALTER TABLE jsec_user_permission_rel ALTER user_id SET DEFAULT 1;
--jsec_user_role_rel
ALTER TABLE jsec_user_role_rel ALTER version SET DEFAULT 0;
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ALTER TABLE jsec_user_role_rel ALTER role_id SET DEFAULT 1;
ALTER TABLE jsec_user_role_rel ALTER user_id SET DEFAULT 1;
--lcr
ALTER TABLE lcr ALTER version SET DEFAULT 0;
ALTER TABLE lcr ALTER grp_id SET DEFAULT 1;
--puorg
ALTER TABLE puorg ALTER version SET DEFAULT 0;
--register_user
ALTER TABLE register_user
ALTER TABLE register_user
ALTER TABLE register_user
ALTER TABLE register_user
--subscriber
ALTER TABLE subscriber
ALTER TABLE subscriber
ALTER TABLE subscriber
ALTER TABLE subscriber
ALTER TABLE subscriber

ALTER
ALTER
ALTER
ALTER

ALTER
ALTER
ALTER
ALTER
ALTER

version SET DEFAULT 0;
datetime_created SET DEFAULT '2008-01-01 00:00:00';
domain_id SET DEFAULT 1;
role_id SET DEFAULT 1;

version SET DEFAULT 0;
class SET DEFAULT 'User';
datetime_created SET DEFAULT '2008-01-01 00:00:00';
domain_id SET DEFAULT 1;
role_id SET DEFAULT 1;

--trusted
ALTER TABLE trusted ALTER version SET DEFAULT 0;
ALTER TABLE trusted ALTER proto SET DEFAULT 'any';
--usr_preferences
ALTER TABLE usr_preferences
ALTER TABLE usr_preferences
ALTER TABLE usr_preferences
ALTER TABLE usr_preferences

ALTER
ALTER
ALTER
ALTER

version SET DEFAULT 0;
last_modified SET DEFAULT '2008-01-01 00:00:00';
type SET DEFAULT 0;
user_id SET DEFAULT 1;
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FreeRadius e CDRTool
radiusd.conf

##
## radiusd.conf
-- FreeRADIUS server configuration file.
##
##
http://www.freeradius.org/
##
$Id: radiusd.conf.in,v 1.188.2.4.2.12 2006/07/29 19:43:30 nbk Exp $
##
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

The location of other config files and
logfiles are declared in this file
Also general configuration for modules can be done
in this file, it is exported through the API to
modules that ask for it.
The configuration variables defined here are of the form ${foo}
They are local to this file, and do not change from request to
request.
The per-request variables are of the form %{Attribute-Name}, and
are taken from the values of the attribute in the incoming
request. See 'doc/variables.txt' for more information.

prefix = /usr
exec_prefix = /usr
sysconfdir = /etc
localstatedir = /var
sbindir = ${exec_prefix}/sbin
logdir = /var/log/freeradius
raddbdir = /etc/freeradius
radacctdir = ${logdir}/radacct
# Location of config and logfiles.
confdir = ${raddbdir}
run_dir = ${localstatedir}/run/freeradius

(…) manter o código tal como vem originalmente em radius.conf
#
# Accounting. Log the accounting data.
#
accounting {
#
# Create a 'detail'ed log of the packets.
# Note that accounting requests which are proxied
# are also logged in the detail file.
detail
#
daily
# Update the wtmp file
#
# If you don't use "radlast", you can delete this line.
unix

#

#
# For Simultaneous-Use tracking.
#
# Due to packet losses in the network, the data here
# may be incorrect. There is little we can do about it.
radutmp
sradutmp

#

# Return an address to the IP Pool when we see a stop record.
main_pool
#
#
#
#

Log traffic to an SQL database.
See "Accounting queries" in sql.conf
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sql

#

#
# Instead of sending the query to the SQL server,
# write it into a log file.
#
sql_log

#

# Cisco VoIP specific bulk accounting
pgsql-voip

}

clients.conf
#
# clients.conf - client configuration directives
#
#######################################################################
#######################################################################
#
# Definition of a RADIUS client (usually a NAS).
#
# The information given here over rides anything given in the
# 'clients' file, or in the 'naslist' file. The configuration here
# contains all of the information from those two files, and allows
# for more configuration items.
#
# The "shortname" is be used for logging. The "nastype", "login" and
# "password" fields are mainly used for checkrad and are optional.
#
#
# Defines a RADIUS client. The format is 'client [hostname|ip-address]'
#
# '127.0.0.1' is another name for 'localhost'. It is enabled by default,
# to allow testing of the server after an initial installation. If you
# are not going to be permitting RADIUS queries from localhost, we suggest
# that you delete, or comment out, this entry.
#
client 127.0.0.1 {
#
# The shared secret use to "encrypt" and "sign" packets between
# the NAS and FreeRADIUS. You MUST change this secret from the
# default, otherwise it's not a secret any more!
#
# The secret can be any string, up to 31 characters in length.
#
secret
= testing123
#
# The short name is used as an alias for the fully qualified
# domain name, or the IP address.
#
shortname = localhost
#
# the following three fields are optional, but may be used by
# checkrad.pl for simultaneous use checks
#
#
# The nastype tells 'checkrad.pl' which NAS-specific method to
# use to query the NAS for simultaneous use.
#
# Permitted NAS types are:
#
#
cisco
#
computone
#
livingston
#
max40xx
#
multitech
#
netserver
#
pathras
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#
#
#
#
#
#
nastype

#
#
}

patton
portslave
tc
usrhiper
other

# for all other types

= other # localhost isn't usually a NAS...

#
# The following two configurations are for future use.
# The 'naspasswd' file is currently used to store the NAS
# login name and password, which is used by checkrad.pl
# when querying the NAS for simultaneous use.
#
login
= !root
password
= someadminpas

#client some.host.org {
#
secret
= testing123
#
shortname = localhost
#}
#
# You can now specify one secret for a network of clients.
# When a client request comes in, the BEST match is chosen.
# i.e. The entry from the smallest possible network.
#
#client 192.168.0.0/24 {
#
secret
= testing123-1
#
shortname = private-network-1
#}
#
#client 192.168.0.0/16 {
#
secret
= testing123-2
#
shortname = private-network-2
#}

#client 10.10.10.10 {
#
# secret and password are mapped through the "secrets" file.
#
secret
= testing123
#
shortname
= liv1
#
# the following three fields are optional, but may be used by
#
# checkrad.pl for simultaneous usage checks
#
nastype
= livingston
#
login
= !root
#
password
= someadminpas
#}

sql.conf
#
# Configuration for the Freeradius SQL module using MySQL database and a
# central radacct table. To use monthly tables with auto-rotation see
# radius_accounting.conf and radius_accounting.proc
#
sql {
driver
= "rlm_sql_mysql"
server
= "127.0.0.1"
login
= "radius"
password
= "labvoipua"
radius_db
= "radius"
acct_table
= "radacct"
sqltrace
= no
sqltracefile
= ${logdir}/sqltrace-%Y%m%d.log
num_sql_socks
= 25
connect_failure_retry_delay = 60
accounting_start_query = "\
INSERT INTO ${acct_table} \
(RadAcctId, AcctSessionId, AcctUniqueId, UserName, Realm, NASIPAddress,
NASPortId, AcctStartTime, AcctStopTime, AcctSessionTime, \
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AcctInputOctets, AcctOutputOctets, CalledStationId, CallingStationId,
AcctTerminateCause, ServiceType, ENUMtld, \
FramedIPAddress, AcctStartDelay, AcctStopDelay, SipResponseCode,
SipMethod, SipTranslatedRequestURI, SipToTag, SipFromTag, \
SipRPID, SourceIP, SourcePort, CanonicalURI) \
VALUES \
(NULL, '%{Acct-Session-Id}', '%{Acct-Unique-Session-Id}', '%{BillingParty}', SUBSTRING_INDEX('%{Billing-Party}', '@',-1), \
'%{SIP-Proxy-IP}', '%{NAS-Port}', '%S', '0', '0', '0', '0', \
trim(leading 'sip:' from trim(leading 'sips:' from '%{Called-StationId}')), \
trim(leading 'sip:' from trim(leading 'sips:' from '%{Calling-StationId}')), \
'%{Sip-Response-Code}', '%{Service-Type}', '%{ENUM-TLD}', '%{Framed-IPAddress}', '%{Acct-Delay-Time}', '0', \
'%{Sip-Response-Code}', '%{Sip-Method}', \
trim(leading 'sip:' from trim(leading 'sips:' from '%{Sip-TranslatedRequest-URI}')), \
'%{Sip-To-Tag}', '%{Sip-From-Tag}', '%{Sip-RPId}', \
'%{Source-IP}', '%{Source-Port}', \
trim(leading 'sip:' from trim(leading 'sips:' from '%{Canonical-URI}'))
\
)"
# Update query is used by MediaProxy >=1.8.0
accounting_update_query
= "\
UPDATE ${acct_table} \
SET \
AcctSessionTime = AcctSessionTime + IF(ConnectInfo_stop IS NULL, %{AcctSession-Time}, 0), \
AcctStopTime = DATE_ADD(AcctStartTime, INTERVAL AcctSessionTime SECOND),
\
AcctInputOctets = AcctInputOctets + %{Acct-Input-Octets}, \
AcctOutputOctets = AcctOutputOctets + %{Acct-Output-Octets}, \
SipUserAgents = '%{Sip-User-Agents}', \
SipCodecs = '%{Media-Codecs}', \
SipApplicationType = '%{Sip-Applications}', \
MediaInfo = '%{Media-Info}', \
Normalized = '0' \
WHERE \
AcctSessionId = '%{Acct-Session-Id}' \
AND SipToTag = '%{Sip-To-Tag}' AND SipFromTag = '%{Sip-From-Tag}'"
accounting_update_query_alt
= "\
UPDATE ${acct_table} \
SET \
AcctSessionTime = AcctSessionTime + IF(ConnectInfo_stop IS NULL, %{AcctSession-Time}, 0), \
AcctStopTime = DATE_ADD(AcctStartTime, INTERVAL AcctSessionTime SECOND),
\
AcctInputOctets = AcctInputOctets + %{Acct-Input-Octets}, \
AcctOutputOctets = AcctOutputOctets + %{Acct-Output-Octets}, \
SipUserAgents = '%{Sip-User-Agents}', \
SipCodecs = '%{Media-Codecs}', \
SipApplicationType = '%{Sip-Applications}', \
MediaInfo = '%{Media-Info}', \
Normalized = '0' \
WHERE \
AcctSessionId = '%{Acct-Session-Id}' \
AND SipToTag = 'n/a' AND SipFromTag = '%{Sip-From-Tag}'"
accounting_stop_query = "\
UPDATE ${acct_table} \
SET \
AcctStopTime = '%S', AcctSessionTime = unix_timestamp('%S') unix_timestamp(AcctStartTime), \
AcctStopDelay = '%{Acct-Delay-Time}', ConnectInfo_stop = '', Normalized
= '0', \
RTPStatistics = '%{X-RTP-Stat}' \
WHERE \
AcctSessionId = '%{Acct-Session-Id}' AND \
((SipToTag = '%{Sip-To-Tag}' AND SipFromTag = '%{Sip-From-Tag}') OR
(SipToTag = '%{Sip-From-Tag}' AND SipFromTag = '%{Sip-To-Tag}')) AND \
ConnectInfo_stop IS NULL AND (MediaInfo IS NULL OR MediaInfo !=
'timeout')"
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accounting_stop_query_alt = "\
UPDATE ${acct_table} \
SET \
AcctStopTime = '%S', AcctSessionTime=unix_timestamp('%S') unix_timestamp(AcctStartTime), \
AcctStopDelay = '%{Acct-Delay-Time}', ConnectInfo_stop = '', Normalized
= '0', \
RTPStatistics = '%{X-RTP-Stat}' \
WHERE \
AcctSessionId = '%{Acct-Session-Id}' AND \
(SipToTag = 'n/a' AND (SipFromTag = '%{Sip-From-Tag}' OR SipFromTag =
'%{Sip-To-Tag}')) AND \
ConnectInfo_stop IS NULL AND (MediaInfo IS NULL OR MediaInfo !=
'timeout')"
accounting_failed_query = "\
INSERT INTO ${acct_table} \
(RadAcctId, AcctSessionId, AcctUniqueId, UserName, Realm, NASIPAddress,
NASPortId, AcctStartTime, AcctStopTime, AcctSessionTime, \
AcctInputOctets, AcctOutputOctets, CalledStationId, CallingStationId,
AcctTerminateCause, ServiceType, ENUMtld, \
FramedIPAddress, AcctStartDelay, AcctStopDelay, SipResponseCode,
SipMethod, SipTranslatedRequestURI, SipToTag, SipFromTag, \
SipRPID, SourceIP, SourcePort, CanonicalURI) \
VALUES \
(NULL, '%{Acct-Session-Id}', '%{Acct-Unique-Session-Id}', '%{BillingParty}', SUBSTRING_INDEX('%{Billing-Party}', '@',-1), \
'%{SIP-Proxy-IP}', '%{NAS-Port}', '%S', '%S', '0', '0', '0', \
trim(leading 'sip:' from trim(leading 'sips:' from '%{Called-StationId}')), \
trim(leading 'sip:' from trim(leading 'sips:' from '%{Calling-StationId}')), \
'%{Sip-Response-Code}', '%{Service-Type}', '%{ENUM-TLD}', '%{Framed-IPAddress}', '%{Acct-Delay-Time}', '0', \
'%{Sip-Response-Code}', '%{Sip-Method}', \
trim(leading 'sip:' from trim(leading 'sips:' from '%{Sip-TranslatedRequest-URI}')), \
MD5(RAND()), '%{Sip-From-Tag}', '%{Sip-RPId}', \
'%{Source-IP}', '%{Source-Port}', \
trim(leading 'sip:' from trim(leading 'sips:' from '%{Canonical-URI}'))
\
)"
}

global.inc
<?
#
# 1. Change all hostnames and passwords according to the installation
# 2. Copy this file to /etc/cdrtool/global.inc
#
###########################################
# System and web paths
$CDRTool['tld']
= "/CDRTool";
$CDRTool['Path']
= "/var/www/CDRTool";
$_PHPLIB['libdir'] = $CDRTool['Path']. "/phplib/";
include($_PHPLIB["libdir"] . "prepend.php3");
###########################################
# PHP Error reporting
$errorReporting = (E_ALL & ~E_NOTICE);
$errorReporting = 1;
// comment this out to enable PHP warnings
error_reporting($errorReporting);
###########################################
# Service provider information
$CDRTool['provider']['name']
$CDRTool['provider']['service']
$CDRTool['provider']['timezone']
$CDRTool['provider']['fromEmail']
$CDRTool['provider']['toEmail']

=
=
=
=
=
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$CDRTool['provider']['sampleLoginSubscriber'] = "number@example.com";
$CDRTool['provider']['sampleLoginDomain']
= "example.com";
###########################################
# Rating engine settings
$RatingEngine=array("socketIP"
"socketPort"
"CDRS_class"
"prepaid_lock"
"log_delay"
"split_rating_table"
"csv_delimiter"
"priceDenominator"
"priceDecimalDigits"
prices to
"minimumDurationCharged"
duration will be charged
"durationPeriodRated"
table are calculated per this period
"trafficSizeRated"
traffic
"reportMissingRates"
rates are missing from the ratingEngine
"minimumDuration"
call duration is shorter the price is zero
"allow"
network clients allowed to connect
"MaxSessionTime"
maximum 10 hours
);

=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>

"192.168.213.50",
"9024",
"ser_radius",
true,
0.05,
false,
",",
10000, // e.g. 1 Eur = 10000 units
4,
// how many digits to round the

=> 0,

// Only calls greater than this

=> 60,

// the prices from the rating

=> 1024,

// same as above but for data

=> 0,

// send email notifications if

=> 0,

// minimum duration to rate, if

=> array ('10.'),

###########################################
# Normalize engine settings
$CDRTool['normalize']['defaultCountryCode']

=> 36000

// list with local

// limit all prepaid calls to

= "31";

###########################################
# Anti-fraud settings
# create group quota in OpenSER and deny calls to users in this group
# $UserQuota["default"]["traffic"] = 5000;
// MBytes
$UserQuota["default"]["cost"]
= 1000;
// Euro
###########################################
# CDRTool datasources
class
var
var
var
var
var
}

DB_CDRTool extends DB_Sql {
$Host
= "localhost";
$Database = "cdrtool";
$User
= "cdradmin";
$Password = "labvoipua";
$Halt_On_Error ="yes";

class
var
var
var
var
var
}

DB_Locker extends DB_Sql {
$Host
= "localhost";
$Database = "cdrtool";
$User
= "locker";
$Password = "lockadm18";
$Halt_On_Error ="yes";

class
var
var
var
var
var
}

DB_radius extends DB_Sql {
$Host
= "localhost";
$Database = "radius";
$User
= "radius";
$Password = "labvoipua";
$Halt_On_Error ="no";

class
var
var
var
var
var
}

DB_radius2 extends DB_Sql {
$Host
= "sipdb2";
$Database = "radius";
$User
= "radius";
$Password = "PASSWORD";
$Halt_On_Error ="no";
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class
var
var
var
var
var
}

DB_subscribers extends DB_Sql {
$Host
= "localhost";
$Database = "openser";
$User
= "openser";
$Password = "PASSWORD";
$Halt_On_Error ="yes";

class
var
var
var
var
var
}

DB_openser extends DB_Sql {
$Host
= "localhost";
$Database = "openser";
$User
= "openser";
$Password = "openserrw";
$Halt_On_Error ="yes";

class
var
var
var
var
var
}

DB_siptrace extends DB_Sql {
$Host
= "localhost";
$Database = "siptrace";
$User
= "openser";
$Password = "PASSWORD";
$Halt_On_Error ="yes";

class
var
var
var
var
var
}

DB_mediaproxy extends DB_Sql {
$Host
= "localhost";
$Database = "mediaproxy";
$User
= "mediaproxy";
$Password = "PASSWORD";
$Halt_On_Error ="yes";

$replicated_databases=array('cluster1'=>array(
"db1"=>array('ip'
=>'10.0.0.131',
'slave_of'=>'db-log2',
'user'
=>'process',
'password'=>'password',
'replication_user'
=>'replication',
'replication_password'=>'password',
'active_master' => true
),
"db2"=>array('ip'
=>'10.0.0.132',
'slave_of'=>'db-log1',
'user'
=>'process',
'password'=>'password',
'replication_user'
=>'replication',
'replication_password'=>'password'
)
);

)

class DomainAuthLocal extends DomainAuth {
}

// defined in phplib/local.inc

class PageLayoutLocal extends PageLayout {
}

// defined in phplib/local.inc

# To customize E164 normalization
class E164_custom extends E164 {
}
# $CDRTool['normalize']['E164Class']

// defined in library/cdr_lib.phtml
= "E164_custom";

$DATASOURCES=array(
"unknown"=>array(
"class"
),
"ser_radius"=>array(
"name"
"class"
"table"
"db_class"
"rating"

=> "CDRS_unknown" // leave it here

=>
=>
=>
=>
=>

"OpenSER",
"CDRS_ser_radius",
"radacct".date("Ym"),
array("DB_radius2","DB_radius"),
"1",
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"normalizedField"
"UserQuotaClass"
"AccountsDBClass"
"UserQuotaNotify"
"purgeCDRsAfter"
"SIPProxies"
names in sip trace table

=>
=>
=>
=>
=>
=>

"Normalized",
"OpenSERQuota",
"DB_openser",
"1",
120, // how many days to keep the CDRs
array("10.0.0.1" => "node01", // friendly

"10.0.0.2" => "node02",
),
"db_class_siponline" => "DB_openser",
"mediaDispatcher"
=> "10.0.0.1" // where to get the active media
sessions from MediaProxy 2.0
),
"asterisk_vm" =>array("name"
=> "Voicemail server",
"class"
=> "CDRS_asterisk",
"table"
=> "asterisk_cdr",
"db_class"
=> "DB_radius",
"rating"
=> "1",
"normalizedField"
=> "Normalized",
"contexts"
=> array(
"SIP"=>array("WEBName"=>"OpenSER"),
),
"traceInURL"
=> array(
"SIP"=>"ser_radius"
),
"traceOutURL"
=> array(),
"purgeCDRsAfter"
=> 180 // how many days to keep the CDRs
),
"sip_trace"
=>array(
"name"
=> "SIP trace",
"db_class"
=> "DB_siptrace",
"table"
=> "sip_trace",
"enableThor"
=> false,
"purgeRecordsAfter" => "7",
"invisible"
=> 1
),
"media_trace"
=>array(
"name"
=> "Media trace",
"db_class"
=> "DB_mediaproxy",
"enableThor"
=> false,
"invisible"
=> 1
)
);
// load CDRTool libraries
$CDRToolModules=array("openser","asterisk");
if ($_SERVER['REMOTE_ADDR']=="127.0.0.1") {
//$verbose=1;
} else {
// prevent set of verbose via post/get
unset($verbose);
}
?>

create_users.mysql

# Access to cdrtool database
# Replace PASSWORD and PRIVATE_IP_NETWORK with real values
GRANT ALL ON cdrtool.* TO cdradmin@'localhost' IDENTIFIED by 'labvoipua';
GRANT ALL ON cdrtool.* TO cdradmin@'<endereco_IP_da_máquina>' IDENTIFIED by 'PASSWORD';
GRANT ALL ON cdrtool.* TO locker@'localhost' IDENTIFIED by 'lockadm18';
GRANT ALL ON cdrtool.* TO locker@'<endereco_IP_da_máquina>' IDENTIFIED by 'lockadm18';
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