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Aplicações de tempo real

� Significado do termo “tempo real”

� Quando a aplicação necessita que as informações sejam entregues
pontualmente de acordo com um prazo determinado (deadline)

� Entregar a informação antes ou depois do prazo não é desejado

� Classificações
� firme – A entrega das informações após o prazo não possui valor

� Usada em sistemas cŕıticos

� suave – Tolera receber informações com certo atraso e pode responder
com a diminuição da qualidade do serviço (p.e. descartando alguns
quadros durante a exibição de um filme)
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Aplicações multiḿıdia

� Aplicações interativas

� Possuem requisitos firmes de tempo real
� Exemplo: v́ıdeo conferência

� Aplicações de fluxo cont́ınuo

� Tipicamente entregam fluxos de áudio/v́ıdeo de um servidor para um
cliente

� Possuem requisitos suaves de tempo real
� Exemplo: rádio on-line
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Requisitos para um protocolo para aplicações multiḿıdia

Requisito básico

Permitir que aplicações similares possam interagir entre si.

� Duas implementações distintas de uma aplicação de áudio conferência
devem utilizar os mesmos métodos de codificação e de compressão de
voz

� Existem diversos esquemas de codificação/compressão que tratam de
diferentes formas os atributos: qualidade, largura de banda e o custo
computacional

O protocolo deve prover uma forma para que emissor e receptor possam
acordar sobre os esquemas de codificação e compressão utilizados
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Requisitos para um protocolo para aplicações multiḿıdia

� Permitir que o receptor de um fluxo de dados possa determinar
o relacionamento do tempo sobre os dados recebidos

� Aplicações para reproduzir rádios on-line precisam armazenar os dados
recebidos em uma área temporária (buffer) antes que possa realmente
reproduźı-los

� Isso é uma forma de suavizar a variação de atraso (jitter) entre os
pacotes durante a transmissão destes pela rede

� Prover indicação de perda de pacotes, uma vez que o uso do
TCP não é desejável

� Uma aplicação utilizando a codificação MPEG pode tomar diferentes
ações para tratar a perda de pacotes

� As aplicações tornam-se assim capazes de responder ao
congestionamento da rede (como no TCP) alterando
parâmetros/algoritmos de codificação
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TCP não é desejável

� Uma aplicação utilizando a codificação MPEG pode tomar diferentes
ações para tratar a perda de pacotes

� As aplicações tornam-se assim capazes de responder ao
congestionamento da rede (como no TCP) alterando
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Motivação para um novo protocolo de transporte

� TCP

� Não é adequado para aplicações de tempo real
� Mecanismo contra congestionamento não é ideal para transmissão de

áudio e v́ıdeo
� Não provê suporte à difusão seletiva (multicast)

� UDP

� Não define técnicas para sincronização
� Fluxos de diferentes servidores podem colidir
� É necessário que seja criado um outro canal para transmissão de

informações para o controle de qualidade

RFC 3550 – Real-Time Transport Protocol (RTP)

Um protocolo de transporte para aplicações de tempo real
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� Não é adequado para aplicações de tempo real
� Mecanismo contra congestionamento não é ideal para transmissão de
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Real-Time Transport Protocol

� Provê serviços para entrega fim a fim de dados com caracteŕısticas de
tempo real, tais como aqueles gerados por aplicações interativas (voz
e v́ıdeo)

� Implementado nos pontos finais

� Geralmente está sobre o protocolo UDP, contudo é posśıvel estar
diretamente sobre o IP

� Faz uso dos serviços de multiplexação e verificação da integridade do
UDP

� Através da difusão seletiva (multicast), provida pelos mecanismos de
rede subjacentes, é posśıvel transferir dados para múltiplos destinos
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Real-Time Transport Protocol

� Serviços providos pelo RTP
� Identificação do tipo do conteúdo que está sendo carregado
� Numeração de sequência
� Marcação temporal (time stamping) para permitir a sincronização e o

cálculo da variação de atraso
� Monitoramento da entrega

� O RTP não assume que os mecanismos de rede subjacentes são
confiáveis e irão entregar os datagramas na ordem correta

� Faz uso da numeração de sequência

� O RTP não provê garantias de Qualidade de Serviço
� Faz uso de outros protocolos como o RTCP
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� Serviços providos pelo RTP
� Identificação do tipo do conteúdo que está sendo carregado
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Pacote RTP

Cada pacote RTP é formado por três principais elementos

� Cabeçalho fixo

� Uma extensão do cabeçalho (opcional)

� O conteúdo a ser transmitido
� Composto por um cabeçalho opcional e seguido pela ḿıdia

propriamente dita

Figura: Cabeçalho RTP
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Campos do cabeçalho RTP: Payload Type

� Com o tamanho de 7 bits indica o tipo do codec e a taxa de
amostragem da ḿıdia contida no pacote

� O receptor faz uso deste campo para determinar como interpretará o
conteúdo do pacote

� O valor numérico deste campo pode ser pré-definido (estáticos dentro
da faixa de 0 a 96) ou pode ser definido dinamicamente durante a
negociação entre as partes
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Valores para o Payload Type

Número Formato Taxa de Amostragem Taxa

0 PCM 8 khz 64 kbps
1 1016 8 khz 4.8 kbps
3 GSM 8 khz 13 kbps
7 LPC 8 khz 2.4 kbps
9 G.722 16 khz 48-64 kbps

14 MPEG audio 90 khz –
15 G.728 8 khz 16 kbps

Número Formato do v́ıdeo

26 Motion JPEG
31 H.261
32 MPEG 1 video
33 MPEG 2 video
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Campos do cabeçalho RTP: Sequence Number

� Com o tamanho de 16 bits, indica a ordem que os pacotes RTP
foram transmitidos

� O emissor incrementa em 1 o número de sequência a cada pacote
RTP que este transmite

� De acordo com a RFC 3550, o valor inicial para este campo deve ser
escolhido de forma aleatória (não se deve escolher 0 sempre) para
previnir alguns tipos de ataques

� Permite ao receptor detectar pacotes que foram descartados, durante
o trajeto pela rede, além permitir lidar com pacotes que chegarem
fora de ordem
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Campos do cabeçalho RTP: Time Stamp

� Trata-se de um inteiro de 32 bits que é incrementado de acordo com
a taxa de amostragem (da ḿıdia a ser transportada) do emissor

� Como no número de sequência, o emissor pode escolher o valor do
primeiro pacote (para ser diferente de 0)

� Por exemplo, para um áudio a marcação incrementa em 1 para cada
peŕıodo de amostragem. Se esta aplicação gerar um bloco agregando
160 amostras, então a marcação temporal será incrementada em 160
a cada pacote RTP enquanto o emissor estiver ativo

� O relógio da marcação temporal continua a incrementar a uma taxa
constante mesmo se a origem estiver inativa
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Campos do cabeçalho RTP: Synchronization Source
Identifier

� O SSRC é um campo de 32 bits que atua como um identificador
único para uma instância de um fluxo RTP

� O originador da conexão RTP deve escolher esse número de forma
aleatória

� Não é permitido que dois fluxos RTP dentro de uma mesma sessão
RTP possuam um valor idêntico para o SSRC
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Formato do cabeçalho do RTP – 12 bytes

.

.

.

V P X CC M PT Sequence Number

Timestamp

Synchronization source (SSRC) identifier

Contributing source (CSRC) identifiers

Extension header

RTP payload

� V – versão (2 bits)

� P – indica se tem bytes extras de
preenchimento (1 bit)

� X – indica se extensões são usadas (1 bit)

� CC – Número de identificadores no CSRC
(4 bits)

� PT – Tipo dos dados (7 bits)

� Sequence – Para detectar perda de
pacotes e desordenação

� Timestamp – Para o receptor reproduzir a
ḿıdia nos intervalos corretos e para
sincronizar os fluxos

� SSRC – identificador da origem do fluxo

� CSRC – quando fluxos RTP passam por
um “misturador”

� M – delimita o conjunto de dados
relacionados (1 bit)
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Real-time Transport Control Protocol (RTCP)

RTCP

Proposto para monitorar a qualidade do serviço e para transportar
informações dos participantes de uma sessão RTP em andamento

Principais funções:

1 Retorno sobre o desempenho da aplicação e da rede

� Útil para aplicações que adaptam a taxa de transmissão para balancear
o desempenho vs qualidade

2 Informações para sincronização de fluxos de áudio e v́ıdeo

� Diferentes fluxos de um mesmo emissor podem possuir diferentes SSRC
� Diferentes fluxos podem possuir relógios com diferentes granularidades

3 Transportar um identificador de ńıvel de transporte persistente
para um transmissor em uma sessão RTP

� usuário@maquina.com.br

30 / 80



Real-time Transport Control Protocol (RTCP)

RTCP

Proposto para monitorar a qualidade do serviço e para transportar
informações dos participantes de uma sessão RTP em andamento

Principais funções:

1 Retorno sobre o desempenho da aplicação e da rede
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� Diferentes fluxos de um mesmo emissor podem possuir diferentes SSRC
� Diferentes fluxos podem possuir relógios com diferentes granularidades

3 Transportar um identificador de ńıvel de transporte persistente
para um transmissor em uma sessão RTP

� usuário@maquina.com.br

30 / 80



RTCP: pacotes definidos pela RFC 3550

� Sender Report (SR)
� Emissores relatam estat́ısticas de transmissão e recepção

� Receiver Report (RR)
� Receptores que não são emissores relatam estat́ısticas de recepção

� Source Description (SDES)
� Informações sobre o participante e detalhes suplementares

� Membership termination (BYE)
� Indica que um participante saiu da sessão

� Application-specific functions (APP)
� Espećıficos a aplicação (para testes durante a fase de desenvolvimento)
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Relatórios do emissor e do receptor

� Sender Report (SR)

� Provê informações para sincronizar múltiplos fluxos RTP
� Provê estat́ısticas sobre o número de pacotes e bytes enviados
� Provê meios para calcular o tempo de ida e volta (round-trip time)

entre dois pontos finais

� Receiver Report (RR)

� Receptores enviam este relatório periodicamente para indicar a
qualidade do serviço recebida

� Um ponto final faz uso desta informação para ajustar dinamicamente
sua taxa de transmissão de acordo com o congestionamento da rede

� Por exemplo: se um emissor de um v́ıdeo detecta um congestionamento
na rede, este pode enviá-lo a uma taxa menor

A cada pacote RTP recebido, o receptor gera um relatório e agrega diversos
relatórios em um único pacote RTCP e o envia ao endereço de difusão seletiva
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� Provê estat́ısticas sobre o número de pacotes e bytes enviados
� Provê meios para calcular o tempo de ida e volta (round-trip time)

entre dois pontos finais

� Receiver Report (RR)
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Relatório do receptor

Nota:

Quando sobre o UDP, o RTP usa qualquer porta alta e o RTCP usa a
próxima porta ı́mpar
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Relatório do receptor
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Sessão RTP e relatórios RTCP

� Um emissor pode enviar o mesmo conteúdo para diversos receptores
� Para cada sessão RTP está associado um endereço de difusão seletiva

� O envio periódico destes
relatórios pode ser um
problema?

� Solução: Cada
participante reduz o
tráfego RTCP à medida
que aumenta o número de
participantes na sessão
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Visando a escala: largura de banda para o RTCP

� Na presença de um único emissor e muitos receptores a
quantidade de pacotes RTCP podem comprometer a
escalabilidade.

Solução: O RTCP tenta limitar o seu tráfego à 5% da largura de
banda. Aos receptores fica destinado 75% dessa banda
e 25% ao emissor.

Exemplo:

� Um emissor está transmitindo um v́ıdeo a uma taxa de 2Mbps e assim
o RTCP tentará limitar o tráfego a 100Kbps.

� Os receptores irão compartilhar 75Kbps. Com R receptores, cada um
poderá transmitir pacotes RTCP a uma taxa de 75

R

� Ao emissor estará destinado 25Kbps
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� Os receptores irão compartilhar 75Kbps. Com R receptores, cada um
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banda. Aos receptores fica destinado 75% dessa banda
e 25% ao emissor.

Exemplo:
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Informações que compõem os relatórios RTCP

� Seu SSRC

� A fração dos pacotes de dados desta origem que foram perdidos desde
quando o último relatório foi enviado

� Comparação entre o número de pacotes recebidos e o número de
pacotes emitidos (determinado através do número de sequência)

� Total de pacotes perdidos desta origem desde a 1a. vez que tomou-se
conhecimento desta

� O maior número de seqüência obtido desta origem

� Variação de atraso estimado para esta origem

� A última marcação temporal recebida via RTCP desta origem

� Atraso desde o último relatório de emissor recebido desta origem
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Pilha de protocolos para multiḿıdia

UDPTCP

H.323 SIP RTSP RSVP RTCP RTP

IP

Protocolos de sinalização
de mídia

Transporte

Reserva Medição

QoS
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Session Description Protocol – SDP

� Utilizado pelo SIP, este protocolo permite descrever informações sobre
a ḿıdia transportada pelo RTP

� codec, porta, etc.

� A representação dessas informações é feita em modo texto codificado
em UTF-8

� Geralmente é transportado nas requisições INVITE do SIP

� O destino responde com uma descrição SDP que indica a aceitação
ou rejeição de cada um dos formatos oferecidos
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SDP – Sintaxe

� Formato de cada linha se resume a:

1 campo=valor

� O campo é formado por apenas um único caracter
� para poupar consumo de banda?

� Os campos devem ser apresentados em uma ordem restrita,
objetivando detectar a presença de erros no pacote, caso haja

� A estrutura do pacote SDP descreve:
� Uma sessão – Valores padrões para todas as ḿıdias
� Zero ou mais descrições do ńıvel de ḿıdia

� As informações da ḿıdia surgem a partir da 1a. linha com o campo m
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SDP – Pacote

1 v=0

2 o=bob 28982828 2929292 IN IP4 m2.escola.com.br

3 m=audio 30200 RTP/AVP 0 97 101

4 c=IN IP4 m2.escola.com.br

5 a=rtpmap:0 PCMU/8000

6 a=rtpmap:97 G726-32/8000

7 a=rtpmap:101 G728/8000

8 a=ptime:20

� Descrição da sessão
� versão (v), criador e identificador (o), informação da conexão (c)

� Descrição do tempo
� tempo que a sessão está ativa (t)

� Descrição da ḿıdia
� nome da ḿıdia e endereço de transporte (m), atributos da ḿıdia (a),

chave de crifragem (k)
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