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Resumo 

Devido ao contínuo crescimento das redes e a utilização em tais ambientes de 
recursos em geral heterogêneos, a tarefa de administrá-las torna-se cada vez mais árdua. 
Assim, aumenta a importância da utilização de ferramentas capazes de auxiliar o 
administrador nas suas funções. Algumas delas, utilizando recursos de voz, podem 
possibilitar características de maior interação entre o administrador e os usuários do sistema 
gerenciado. 

Dentro destes termos, esta dissertação trata de um sistema de processamento de voz, 
baseado na língua portuguesa, como ferramenta auxiliar no gerenciamento de redes de 
computadores. O fato de tal interação ser baseada na língua portuguesa, torna o trabalho de 
maior relevância, pois a quase totalidade das pesquisas nesta área são calcadas em línguas 
estrangeiras, o que inviabiliza a incorporação pura e simples dos seus resultados no Brasil. 

Este trabalho, fiel a sua natureza multidisciplinar, trata do assunto envolvendo as 
áreas de fonética, fonologia, processamento de sinais, redes e seu gerenciamento. Convém 
observar que este projeto não se destina a implementar o desenvolvimento de um sistema de 
voz completo, mas sim a realização da tarefa de reunir, analisar e expor de modo sistemático 
as informações relativas ao tema proposto. Um protótipo simples é descrito. 

Abstract 

Due to the continuous growth of the computer networks and the utilization, in such 
environments of heterogeneous resources, the task of their management become more and 
more difficult. This increases the importance of the utilization of tools capable to help the 
administrator in his/her job. Some of these tools, using audio resources, are able to deploy 
features which anable better interaction amongst the administrator and the users of the 
managed system. 

This work is about a voice processing system, based on Portuguese, as an auxiliary 
tool in network management. The fact that tinis kind of corrununication is carried out in 
Portuguese, adds great importance to this work, since the majority of researches in this field 
are based on other languages, what restricts the straight incorporation, in Brasil, of the 
developments made elsewhere in the world. 

On the lines of its multidisciplinary nature, the project handles subjects involving the 
arcas of phonetics, phonology, signal processing, computer networks and their management. 
It is worthwhile to mention that this project does not have the aim of implementing the a 
complete voice processing system. It proposes to carry out the task of collecting, analysing 
and showing, in a systematic way, the information regarded to the proposed theme. The 
implementation of a prototype system is described. 
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CAPÍTULO 1

Introdução

Com o rapido e contínuo desenvolvimento da tecnologia computacion¿l nas últimas

décadas, as redes de computadores vêm aumentando de número rapidamente, visando
principalmente viabilizar o compartilhamento eficiente de recursos computacionais dos

usuários. Tal aumento numérico tem acontecido não só pela conexão de pequenos sistemas,

mas também pela substituição de antigos sistemas de tempo compartilhado e outros
equipamentos de grande porte.

Assim, as redes de computadores têm seu universo de usuários ampliado dia a dia"

abrangendo diversos setores da sociedade : indústrias, comércio, administração pública,

universidades, escolas, prestação de serviço, etc..

Devido a este contínuo crescimento das redes, e a utilização nelas de recursos, em
geral, heterogêneos, a tarefa de administráJas torna-se cadavez mais ardua, sendo portarito
primordial a utilização de ferramentas ar¡xiliares para a administração de redes complexas,

normalmente encontradas em médias e grandes empresas ou mesmo em um campus

universitário.

Dentro destes ternos, esta dissertação trata de um sistema de processamento de voz,

baseado na língua portuguesa, como ferramenta auxiliar no gerenciamento de redes de

computadores.

A importância deste assunto está no fato de fornecer ao administrador de uma rede,

ferramentas que lhe permitam aumentår setr potencial de comunicação, possibilitando

características de interação entre ele e os usuários do sistema gerenciado, através do recurso

da vo1 que é, juntamente com a imagem, parte fundamerital na implementação de um
sistema multimídia.

O fato de tal interação ser baseada na língua portuguesa" torna o trabalho de enorme
importânci4 pois a quase totalidade das pesquisas nesta área são realizadas no exterior,
sendo portanto calcadas em cima de línguas específicas, principalmente o inglês, o francês, o
japonês e o alemão, o que inviabiliza a incorporação pura e simples dos desenvolvimentos
obtidos.

Portanto, este trabalho, fiel a sua natureza multidisciplinar, trata do assunto

envolvendo ari áreas de fonetica" fonologi4 processaûiento de sinais, redes e seu

gerenciamento.

I



Introùtçito

Convém observar que esta dissertação não se destina a implementar o
desenvolvimento de um sistem¿ de voz completo, e sim se propõe a realização da tarefa de
reunir, analisar e expor de modo sistemático as informações relativas ao tema proposto,
esperando que esta contribuiçäo na sistematização de conhecimentos de áreas tão diversas,
mas entrelaçadas para uma finalidade comurn, possa funcionar como base para a possível
construção de sistemas mais complexos.

O trabalho está dividido em seis capítulos.

Este capítulo apresenta a motivação do trabalho, seus objetivos e a importância de

um sistema de processamento de voz, baseado na língua portugues4 como ferramenta
auxiliar no gerenciamento de redes de computadores.

Capítulo 2: apresenta os conceitos básicos referentes à redes de computadores, o
modelo de referência ISO/OSI, o padrão IEEE 802 para redes locais e o conjunto de
protocolos TCP/IP utilizado na Internet.

a

a

o

a

a

Capítulo 3: trata dos conceitos do gerenciamento de redes de computadores,
apresenta os modelos de gerenciamento OSI e Internet, os protocolos CMIP e SNMP e
apresenta a idéia global do Sistema de Gerenciamento de Redes de Computadores com
Recursos de Multimidia" que está sendo desenvolvido no ICMSC-USP, no qual o
sistema proposto se propõe como ferramenta auxilia¡.

Capítulo 4! apresenta a conceituação da voz, suas características fisicas e sua relação

com a anatomia e fisiologia dos órgãos da fala no tocante a emissão davoz. Trata ainda

da organização fonêmica da língua portuguesa falada no Brasil, davoz como sinal e seu

processaÍiento.

Capítulo 5: são abordados aspectos de projeto e implementação dos sistemas

utilit¿irios de recursos de voz, utilizando redes de computadores para transporte de voz,
incluindo o ambiente de desenvolvimento e a implernentação propriamente dita.

Capítulo 6: apresenta as conclusões e sugestões para trabalhos futuros.

2



CAPÍTULO2

Redes de Computadores

2.1 Introdução

As redes de computadores se encontram nos mais variados ambientes e na verdade,

para que as redes viessem a chegar a este estágio, o processo se iniciou anteriormente a
1960, com o desenvolvimento de teorias e idéias relacionadas a transmissão da informação.
Numa fase posterior, já na segunda metade da decada de 60, várias tecnologias foram
dese'nvoþidas para a troca de informação, implernentação de redes locais e análise de

desønpenho destas redes. Finalmente, a partir da metade dos anos 70 até os dias atuais, as

pesquisas têm se concentrado na interconexão de redes.

2.2 Conceitos Básicos

Este item apresenta os conceitos básicos de redes de computadores necessários para

que se possa visualizu'os objetivos das redes, su¿ classificação, aplicações, estrutura e

arquitetura.

2.2.1 Objetivos das Redes

Os objetivos básicos de uma rede de computadores são [TAl'i 89J

compartilhemento de recursos computecioneis, com a finalidade de tornar
todos os progfamas, dados e equipamentos disponíveis a qualquer usuário da

rede ind€pendetÍe da localização fisic¿ do recurso e do usuário;

a

a

a

¡lta confi¡bilid¡dq atraves da existência de diferentes fontes dos recursos;

economia, através de uma melhor relação custo/desempenho obtida pela

utilização de diversos computadores de menor porte conectados em

comparação ao uso de computadores de grande port€ e sans terminais;

meio de comunicação, senrindo como elemento de ligação entre os

usuários, que podern est¿r compartilhando praticamente o mesmo espaço

fisico ou então a centenas de quilômaros de distância.

3
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Redes de

2.2.2 Classificação das Redes

As redes de computadores podern ser classificadas baseando-se na extensão de área
por ela coberta [TAl.[ 89] :

Tabel¡ 2.1 : Classificação de Redes de Computadores

A interconorão de duas ou mais redes de computadores forma¡n um a¡nbie,lrte denominado

internetworñng, ou sej4 uma inter-rede. No escopo do nosso trabalho, trabalhamos com

uma rede do tipo LAI'{, ou seja uma rede local.

2.2.3 Aplicações das Redes

A pura e simples zubstituição de computadores de grande porte por uma rede não

aumenta as suas possibilidades de aplicação, embora resultem num aum€nto de sua

confiabilidade e desempenlro. No ent¿nto, este aumento da confiabilidade torna várias novas

aplicações possíveis e que redundam em importantes efeitos junto aos uzuários.

Dentre estas aplicações, podønos citar [TAl'{ 89] :

¡ccsto r pregrrmrs rcmotos, que requeiram um computador de grandes

recursos para er(ecutáJos;

¡ccso a b¡se de d¡dos rcmotas;

fecilidade de comunicações, tanto como distribuidor de informações

eletrônicas através do W\VW, quanto para os já incorporados correios

eletrônicos.

o

o

a

4

\ilAN
(Wìre Area Network)

As redes de longa distância cobrem
regiões que variam de dezenas a milhares
de quilômetros, atravessarido países

inteiros e estando portanto sob o domínio
de múltiplas orcanizações.

MAN
( Metropolitan Area Netttork )

As redes metropolitanas utilizam a mesrna

tecnologia das redes locaig mas cobrem
uma cidade inteira

As redes locais cobrem uma área bastante
limitadq que pode variar entre dezenas de
metros até alguns quilômetros.

I.AN
( Locøl Area Network )



Redes de

2.2.4 Estrutura de Redes

Uma rede local é uma rede de comunicação que interconecta vários dispositivos de
comunicação de dados em tuna pequena rirea fisica" normalmente restrita a um único predio
ou a vários agrupados em uma extensão não muito grande. Os fatores determinantes da
natureza de uma rede local são principalmente a $¡a topologi4 o meio de transmissão e a
tecnica de controle de acesso ao meio utilizada. Tais alternativas definern o tipo de dado que
pode ser transmitido, a velocidade, a eficiência da comunicação e os tipos de aplicações que
a rede pode suportar [STA 8a].

Elementos de uma Rede Local

Podemos ver na figura 2.1 que em urna rede ternos um conjunto de computadores
interconectados, onde cada computador individual da rede é denominado hospedeiro (host)
e a conexão entre os hospedeiros é realizada através de uma sub-rede de comunicação
(sabnet) que tem como função transferir mensagens de um hospedeiro para outro.

Dentro da sub-rede existem dois elementos básicos para viabilizar esta transferência :

. linhes de transmissão;
o elementos cheve¡dorcs

As linhas de transmissão são suporte por onde transit¿m os bits entre os hospedeiros
e os elementos chaveadoreq tarnbém denominados IMPs Qnterface Meswge Processor).
Estes são processadores usados para conectar duas ou mais linhas de transmissão
selecionando a linha correta pæa a mensagem processada [TA]{ 891.

nosped€iros

Figure 2.1 : Elementos básicos de um¿ Rede de Computadores [TAl'{ 89]

v
J
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Redes de Computadores

Topologia

Uma topologia define o padrão de interconexão entre as várias estações da rede.

Sendo que existe basicamente dois modos de interconexão, para a comunicação entre as

estações da sub-rede [TAN 89] :

. pont(Þa-ponto : as estações da rede estão conectadas a interfaces, que por
sua vez estão interligadas duas a duas por meios fisicos de transmissão de
dados. Um campo de endereço especifica a estação destino, sendo que cada

estação intermediária recebe, afiÍruzeîa e faz então uma retransmissão;

. can¡l de difusão (brødcast\: o meio de comunicação é compartilhado por
todas as interfaces das estações, havendo necessidade de um¿ técnica de

controle de acesso ao meio que discipline a utilização do canal. Um campo de

endereço especifica a estação destino. Entretanto, mensagens enviadas por
uma estação podern ser recebidas por todas. A interface que recebe uma
mefisagem não destinada a estação correspondente, simplesmente a ignora.

As topologias básicas para interconexão dos IMPs são : estrel4 anel, barramento e

irregular [TAl.{ 89, STA 84, COM 91, GIO 86].

Topologia em estrela - Nessa topologia existe um elemento central

chaveador conectando todas as estações da rede, levando então para uma interconexão

ponto-a-ponto. Uma estação que deseje transmitir, envia um pedido ao elernento central,
que é o único que possui decisão de roteamento, o qual usa comutação por circuito para

estabelecer um caminho dedicado entre as estações origem e destino, possibilitando o fluxo
da comunicação. Com todas as decisões de roteamento concentradas no elemento central há

uma simplificação da implementação.

A principal desvantagem é a dependência das estações em relação ao elemento

centd pois sua falha determina a queda da rede. Saliente-se tanrbern que a complexidade

do elemento central, assim como o elevado número de ligações fisicas acarretam aumento no

custo de implementação.

TopOlOgia em Anel - Consiste de interconexões ponto-a-ponto entre as

interfaces das estações conectadas a rede, formando um laço fechado, não havendo

necessidade de decisões de roteamento pois os dados circulam de estação em estação em um
único sentido dentro deste laço em forma de anel. Se uma estação deseja transmitir, deverá

esperar sua vez para enviar os dados na forma de pacotes que irão circular pelo anel. Tais

pacotes devem conter os endereços das estações destino e origen¡ seguidos dos dados. O
pacote em circulação é analisado a cada interface que passa, sendo que a interface da

estação destino faz uma cópia do pacote para um buffer local. Normalmente a mensagem

copiada continuará circulando no laço até voltar a interF¿ce da estação origen4 que então a

retirará de circulação.

6



Redes de Comwtadores

O compartilhamento do meio fisico para comunicação entre diferentes conexões

possíveis faz com que seja necessário um mecanismo que contemple tecnicas de controle de

acesso ao meio de transmissão comum às diversas estações.

Topologia em barramento - A topologia em barramento é caracteruada
pelo uso de um único canal de difusão, compartilhado pelas interfaces conectadas as

estações. Não existe decisões de roteamento e apen¿s uma única estação pode transmitir
dados poÍ vez, havendo portanto a necessidade de uma tecnica de controle de acesso ao

canal de difusão comum.

A decisão necessária em cada interface é a identificação das mansagens que são

destinadas à estação correspondente. Trata-se de uma topologia bastante utilizada pelas

redes locais.

Topologia irregular - Em uma malha irregular cada estação pode ou não

estar conectada a outras estações diretamente, dando uma configuração que não é similar a

nenhuma das outras topologias regulares vistas anteriormente.

Trata-se do caso bastante comum em redes de longa distância, onde a comunicação
pode ser feita através de várias rotas possíveis, como é o caso da Internet e Bitnet, o que

leva a vantagem destas diferentes interconexões serem utilizadas segundo critérios de

tráfego, visando otimizar os meios de comunicação.

Tais topologias apesar da sua utilização real não são as mais adequadas, pois a
necessidade de softwares de roteamento sntre os diversos caminhos consome recursos da

capacidade de processamento e arÍnazenamento, que pode afetar as aplicações de redes

locais de computadores.

Meios de Transmissão

Existem vários meios fisicos usados para transmissão de dados em uma rede de

computadores [TAl',{ 89] :

Par trançado - É um dos meios de transmissão mais antigos e mais comuns em

redes locais de computadores. O par trançado consiste de dois fios metálicos, geralmente de

cobre, enrolados em espiral com o objetivo de se evitar interferências eletricas externar¡.

Tornou-se o mais comum principalmente devido ao seu baixo custo e a sua fäcil
instalação, pois são do mesmo tipo usado pelas companhias teleönicas.

Cabo coaxial - Trata-se de outro meio de transmissão bast¿nte comurrl,

consistindo basicamente de um condutor cilíndrico central, geralmente de cobre, circundado

por uma fina malha de fios de cobre ou de uma manga de alumínio estruturado que serve

como condutor de retorno e blind4gem eletrostática.
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Tal estn¡tura apresenta uma boa combinação resultardo ern alta capacidade de

transmissão e excelente imunidade a interferências.

Os cabos coociais são bastante utilizados em redes locais e temos dois modos

basicos de se conectar um computador a um cabo coa:rial : uma onde tui o secioname,nto do
cabo :junção T, e outra onde não há a necessidade de se realizar o corte : torneira vampiro
(vampire tap).

Existem dois tipos de cabos coa:riais : o de banda basica" utilizado para transmissão

de sinais digitais e o de banda largq para transmissão analógica.

A utilização de cabos couriais como meio de transmissão em redes de computadores
está associada ao grande número de redes em barraûiento.

Fibras óticas - Baseia-se na transmissão de dados como pulso de luz, sendo que

um pulso de luz pode ser associado a um bit I e a sua ausência a um bit 0, sendo que tal
processo se realiza a freqti&rcia de lOE lvfHz, dando possibilidade de capacidade de

transmissão da ordem de Gbps sem interferência magnética. Na prátic4 temos fibras óticas
que transmitern a 100 lúbpt, por vários quilômetros scm nenhuma perda.

Um sistema transmissor ótico possui três componentes :

Dispositivo transmissor de luz, em geral diodos eletroluminesc€ntes (LED - Light
Emiting Dide) ou diodos laser, os quais emitem pulsos de luz quando um¿ corrente

eletrica é aplicadq,

Itispositivo fotodetector, geralmente fotodiodos PIN ou fotodiodos de avalanche

(APD) : gera um pulso eletrico quando recebe um pulso de lu4

Fibr¡ étice : é o suporte de transmissão para luz infravermelha. É um¿ fibra ultrafina
de vidro ou sílica fundida.

a

a

a

O grande probløna das fibras óticas está nos dispositivos de acoplamento das ñbras

ao computador, que devido a fatores de complexid¿de tecnológica ainda apresent¿m custos

elevados.

OutrcS - São de grande importância sistemas de comunicação de dados através do

ar, dispensando fios ou fibra, sendo particularmente úteis paf,a a transmissão em locais de

dificil instalação de meios fisicos de transmissão. A transmissão por raios infravermelhoq
lasers, microondas e rádio são tecnicas que mandam os dados pelo ar e cada uma delas é

mais adequada a certas aplicações.

No caso de uma LAlr[ que atravessa vários prediog a interligação através de um

transmissor e um receptor a laser ou infravermelho no telhado de cada predio é)

extremamente simples e s€gura. No entanto, szu maior problerna é a neblina e a chuva que

podem interferir na comunicaçäo, dependendo do comprimento de onda escolhido.

8
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Para comunicação a longa distância, a transmissão de rádio em freqüência de

microondas é uma alternativa para cabos coa,xiais bastante utilizada. Para tanto, utiliza-se
antenas parabólicas montadas em torres separadas por dezenas de quilômetros. A
propagação por microondas é afetada por sua susceptibilidade a interferências naturais,

como uma tempestade, onde os sinais podem ser facilmente perdidos.

2.2.5 Arquitetura de Redes

Com o objetivo de reduzir a complexidade de um projeto de redeg muitas delas são

organizadas como uma serie de camadas sobrepostas, sendo que o número delaq o nome de

cada camada e o conteúdo varia de rede para rede [TAN 89].

A idéia básica em todas as redes estruturadas em camadas é que cada uma das

camadas forneça serviços de comunicação à camada imediatamente superior e receba os

serviços fornecidos pelas camadas inferiores, que são zucessivamente anrpliados e

aperfeiçoados, para que na camada de nível mais alto seja oferecido um conjunto de serviços

adequados para dar zuporte às diversas aplicações [TA]I891.

Existem algumas vantagens práticas na utilização de uma estrutura ern camadas

[MOU 86] :

. A complexid¡de do descnvolvimento é rcduzida atrevrés de abctrações. Não
interessa para uma determinada camada como as demais implementam os

serviços fornecidos, mas sinl o que a camada oferece como serviços;

. A independêncie entre ¡s cem¡d¡s. A camada n preocupa-s€ em utilizar os

serviços da camada n-l e oferecer serviços à camada n+1.

Operacionalmente, a camada n de uma máquina efetua utna conversação com a

camada n de outra máquin4 segundo um conjunto de regras e convørções deriominadas

protocolo de comuniceçåo da camada n , ou simplesmente protocolo da camada n. Tal

comunicação no efitanto é virh¡al, ou seja" não é realiz.ada diretamente entre as camadas das

m&uinas. Os dados, juntamente com as informações de controle são transferidos para a

camada inferior até chegar ao meio fisico pelo qual a comunicação é estabelecida. Em ser¡

destino, os dados e as informações de controle reafizant o trajeto ern direção as camadas

superiores até atingir a camada correspondente [TAÌ''I 89].

São os protocolos que especificam o formato, transmissão e tratamento das

mensageûs, descreve o tratamento dos elros, etc. [COM 9lJ.

A frgura 2.2 , mostra um modelo genérico de rede estruturada em camadas

sobrepostas e nela também podemos observar que entre cada par de camadas adjacentes

existe uma intedace, a qual define os serviços e primitivas que a camada inferior oferece à

camada superior.
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Host A Protocolo da camada 7 HostB

Interface dacamña617 I Frotocolo da camada 6

Interface daønurda5l6 I Protocolo da camada 5

Interftce dacanøda4lí f Protocolo da canada 4

lnterface daamada3l4 0 Protocolo dacamfu3

Interface daømada2l3 f Protocolo dac¿maÅa2

Interåce dacamødial/2 
CI

Protocolo da camada I

0
Meio Físico

Figure 2.2:lJmaArquitetura de Rede, com suas¡ Camadas, Protocolos e Interfaces [TAI{ 89].

A arquitetura de rede é definida pelo conjunto de camadas e protocolos. A
especificação de uma arquitetura deve coriter informaçõ€s zuficientes de modo a possibilitar

a implernentação de uma rede escreverido seu software ou montando s€u hardware para

cada camada de modo que ela srga o protocolo apropriado [TAI'I89].

Existem atualmente um númerÖ elevado de redes no mundo inteiro e a interconexão

dessas redes é uma quest¡io importante para a troca eficiente de informações. Deste modo,

os protocolos existentes podem prover comunicação em diferentes níveis. Dentre eles

podemos citar os de baixo nível, os quais descrevøn detalhes de interface de maquina à
máquina e os de alto nível, que poder4 por exemplo, descrwer a comunicação enfre
prograûras de aplicação.

Dwido a este erioflne incremento de redes, as organizações internacionais de

padronização, detectando a necessidade de uniformizar e assim viabilizar a comunicação

entre equipamentos heterogêneos desenvolvem esforços para especificar uma arquitetura
padrão de protocolo de comunicação aceita internacionalmente.

Assim s¡rgirun alguns modelos estruturados em camadag sendo os principais o

Modelo de Referência pare Interconexlo de Sistem¡s Abcrtos (OSL Open System

Interconnection Reference MoeD proposto pela ISO (Interrutional Standords

Organintion) IROS 9ll e o Modelo Intentd, desenvolvido pela DARPA (DeÍense

Advanced Reseøch Projects Agency) do Departam€ûto de Defesa dos Estados Unidos

[coM 91, soc 9l].

I
I
I
I
r

r
I

Camña7

Canada 6 Camada 6

Camada 5 Calnada 5

Cåmada 4 Camada 4

Camada 3 Carlåda 3

Camada 2 Camada2

Camada I Camada t

l0



Redes de Computadores

2.3 O Modelo de Referência ISO/OSI

O Modelo de Referência para fnterconexão de Sistemas Abertos (OSL Open
System Interconnection Reference Moù\ proposto pela ISO (Intemational Swtfuds
Organization) está calcado na ideia de definir padrões que viabilizem a comunicação entre
computadores de diferentes fabricantes, baseando-se na idéia de camadas.

AssinU trata-se de uma estrutura de sete camadas constituindo uma abstração do
sistema real" sendo que a especificação destas camadas permitem implementações diversas,

mas define rigidamente o comportarnerito do sistema resultante, o que é fund¿mental para a
interconexão de sistemas IROS 9U.

O modelo OSI não é uma arquitetura de rede, e sim uma descrição das funções que

cada camada deve desernpenhar, não especificando os protocolos e serviços usados em cada

uma delas.

A figura 2.3 mostra as sete camadas do modelo OSI, descritos a seguir ITAhI 89]

Física

LLC

MAC

Rede

Transporte

Sessão

Apresentação

Aplicação

Enlace de Dados

Í'igura 2.3 : O Modelo de Refer&rcia ISO/OSL

Camada F[sica

É a camada de mais baixo nível, sendo responsável pela transmissão dos bits através

de um canal de comunicação, sendo composto na sua quas€ totalidade por elementos de

hardware e componentes eletrônicos.

Está diretamente associada aos meios fisicos que interconectam os sisternas.
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Camada de Enlace de Dados

Sua função básica é levar um conjunto de dados sem erros de transmissão para a
camada superior : a camada de rede. Isto é rc.alizado, organizando os dados em pacotes que
são transmitidos sequencialmente e através do processamento dos pacotes de
reconhecimento que chegam.

Assin¡ de um modo geral, são tarefas da camadas de enlace de dados :

criar e reconhecer as fronteiras dos pacotes;a

resolver problemas causados por pacotes danificados, perdidos ou duplicados
durante a transmissão;

sincronizar as velocidades de transmissão e recepção, de modo que o buffer
do receptor tenha espaço zuficiente para annazenar os dados que estão sendo
transmitidos no momento;

resolver problanas gerados quando a linha é usada para transmissão em
ambas as direções.

A camada de enlace de dados subdivide'se ern duas zubcamadas [SCH 88] :

MAC (Medíum Access Conlrol) - que é subcamada de Controle de Acesso
ao Meio, a qual define o metodo de acesso ao meio;

LCC (Logical Lính Confroll - que executa as funções de enlace de dados
independente do meio e do controle de acesso ao meio.

Camada de Rede

As funções da camada de rede estão relacion¿das ao controle da operação da
subrede de comunicação :

cuidar do roteamento dos pacotes;

controlar congestionamento ;

gerenciar os problemas resultantes da interconexão de redes
heterogêneas.

a

a

a

a

a

a

a
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Camada de Transporte

A principal função da camada de transporte é receber dados da camada de sessão,

dividi-los em unidades menores, se necessário, e enviáJos para a camada de rede,
assegurando que eles cheguem corretamente ao seu destino. Assim sendo, o estabelecimento
de conexões é responsabilidade da camada de transporte.

A camada de transporte oferece alguns tipos de serviços que são determinados
quando a conexão é estabelecida, dentre eles : um canal ponto-a-ponto e sem erros para
levar mensagem na ordem em que foi enviad4 transporte de mensagem isolada sem garantia
sobre ordem de entrega, e envio de mensagens para múltþlos destinos (broadcasting).

Trata-se de uma camada fim-a-fim (end-to-end¡, pois os protocolos são entre a
máquina fonte e destino, ou sej4 os proc€ssos na máquina fonte se comunicam com os
processos similares na máquina destino através de cabeçalho de mensagem e mensagens de
controle.

Camada de Sessão

Permite que os usuários em máquinas diferentes estabeleçam sessões entre eles. Uma
sessão permite transporte de dado, como na camada de transporte, mas tal operaçäo é
realizada num nível mais alto, permitindo ao usuário realizar um login num sistema remoto
ou transferir um arquivo entre duas maquinas.

AssinL de um modo geral, as camadas de sessão apresentan os seguintes serviços :

gerenciar o tráfego, ou sejq o acesso ao canal de comunicação;

a

a

a

fazer o gerenciamento de token, urna forma de evitar que dois uzuários
executem uma operação crítica ao mesmo tempo, sendo que somente o
usuário de posse do token tern permissão para executar a operação;

eliminar problemas na transferência de arquivos extensos, introduzindo
pontos de verificação nos dados; assim se houver algum problema na rede

durante a transferênci4 somente os dados transmitidos após o último ponto
de verificação deverão ser retransmitidos. Trata-se do serviço denominado
sincronização.

Camada de Apresentação

A camada de apresentação trata dos aspectos sintáticos e semânticos da informação
transmitidas alern de aspectos relevantes no tocante a representação da informação, tais
como diferentes representação de caracteres. Além disso, esta camada tarnbern pode

oferecer serviços de criptografiq compressão de dados e autenticação.
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Camada de Aplicação

A camada de aplicação apresenta um conjunto de protocolos normalmente

necessários devido a multiplicidade de tipos de terminais existentes. Além disso é na camada

de aplicação que se faz a transferência de arquivos, pois diferentes sistemas de arquivos
apresentam diferentes convenções de nomes, diferentes representações exigem o trabalho de

manipular estas diferenças. A partir disso, podønos dizer que a camada de aplicação

também trata do correio eletrônico, execução de um trabalho remoto, transferências de

arquivos remotos, etc.

2.4 O Modelo Internet de Interconexão : TCPÆP

Do ponto de vista histórico, o Modelo Internet de Interconexão surgiu da

necessidade de se desenvolver uma arquitetura de rede que permitisse a interconexão de

equipamentos envolvendo diversas tecnologias com garantia de confiabilidade. Isto ocorreu

envolvendo o DARPA que necessitava de operações de internetworking, ou seja

interconexão de duas ou mais redes, independente da tecnologia de rede utilizada. Assinr\

surgiu nos anos oitenta a estrutura do conjunto de protocolos Internet que podia ser

conceifuada como sendo formada em uma série de quatro camadas, frgaru2.4 .

ARP
Interfac¿
de rede

Inter-rede IP

Transportc TCP UDP

FTP NFS SNMPfulicagâo frEffi?

Figura 2.4: O Modelo Internet de Interconexão.

Cada uma das camadas é projetada para lidar com as comunicações de um modo

pré-determinado. Portanto, cada protocolo formata dados de comunicação e anexa ou

iemove informações, e o pacote é passado para a camada inferior de uma estação ernissora,

ou para a camada superior na estação receptora [COM 9U.

Ao contrário do modelo de referência ISO/OSI, o conjunto de protocolos Internet é

uma arquitetura de rede de fato. AssirU podemos dizer que a tecnologia Internet inclui um

conjunto de padrões responsáveis por especificar a comunicação entre os computadores e
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também um conjunto de convenções püa interconexão de redes e roteamento. Tal
tecnologia é frequentemente referenciada como TCPÆP, que são os dois protocolos mais

conhecidos dentro do conjunto de protocolos desenvolvidos pela DARPA para construir a

base da Internet ICOM 91, SOC 9ll.

A unidade básica de transferência é o datagrama IP ou simplesmente datagrama,
que é constituído de um cabeçalho e uma ánea de dados IPOS 8l].

Camada de Interface de Rede

É a responsável pela transmissão dos datagramas IP através de uma rede fisica

específica IROS 9U. A camada de interface de rede, as vezes denominada enlace de dados,

fornece os meios de um hospedeiro ter acesso à rede, descrevendo o protocolo que

possibilita a conexão e não o protocolo utilizado na rede. Assinn" ela pode ser desde um
mecanismo simples até um sistema complexo que utiliza seu próprio protocolo de enlace de

dados para conecta¡-se à rede [COM 9l].

Os serviços oferecidos por esta camada são basicamente :

Protocolo ARP

O protocolo ARP (Adùess Resolution Protocol) trata da tradução do endereço IP
em endereços fisicos.

Camada Internet

A camada Internet, também chamada inter-rede, deixa transparørte p¿ùra as camadas

superiores a topologia da Internet e o tipo de meio de transmissão utilizados em cada rede

fisica da Internet IROS 9U.

Os serviços oferecidos por esta camada são :

serviço de transporte independente do meio de transmissão;

o

a

a

a

mapeamento dos endereços IP sobre os endereços específicos de interface;

encapsulamento de detagrames IP para transmissão sobre um único meio
específico.

mecanismo de endereçamento global;

esquema de roteamento para transferência de dados através das redes da

Internet.

a

O protocolo IP (Internet Protocol) define a unidade básica de transferência exata

para a transmissão de dados na Internet, além de estabelecer um conjunto de regras que
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especificrùm o processamento dos pacotes e a manipulação de eros. Saliente-se que a
esiência do IP é o roteamento de pacotes, justificando sua função basica : a interconexão de

redes. O IP é não confiável e possui um mecanismo de entrega sem conexão para a
transmissão de dados ICOM 91, POS 81, TAlrI89, SOC 9ll.

O protocolo ICMP (Internet Control Message Protocol) é um módulo que pode

coexistir côm o protocolo IP. O ICMP é o responsrâvel pelo aviso dos erros detectados,

podendo também enviar mensagens para retardar o fluxo das mensagens vindas da estação

origem e para testar se a estação destino está disponível ICOM 9l,TAl.I 89, POS 8l].

Camada de Transporte

A camada de transporte fornece serviço de comunicação entre aplicativos que rodam

em máquinas separadas. Este tipo de comunicaçäo denomina-se fim-a-fim (end-toend¡.

O protocolo TCP (Trønsmission Control Protocol), ICOM 91, ROS 9l], fornece

um serviço de transporte confiável e orientado à conexão, extremamente úteis em aplicações

que exigem garantia de transmissão e não podem preocr¡par-se com time+uts e

tèttans-isøes [SOC 9U. Aceita mensagens arbitra¡iamente longas do processo de

aplicação e as quebra em segmentos de no nuáximo 64 Kbytes.

O protocolo UDP (User Datagram Protocol) permite a transferência de mensagens

no modo sem conexão, e setn a garantia de transporte ou seqüência ICOM 91, ROS 9l].
Trata-se de um protocolo de transporte alternativo ao TCP, pois por zua não confiabilidade

e ausência de cônexão fornece um serviço de comunicaçä,o mais ágil. Como exemplo de

aplicações que usarn o UDP podernos citar o SNMP (Single Network Management

Protoco¡ e o NFS (Network File System). Tanto o TCP quanto o UDP usarn o IP para

transmitir as¡ mensagens na Internef e oferecem serviços às aplicações do usuário.

Camada de Aplicação

A camada de aplicação contern os processos de aplicação que podem utilizar o
protocolo TCP ou o UOp dependendo da confiabilidade requerida e das ca¡acterísticas

hsicas da rede sobre a qual os protocolos estão implementados [SOC 9l].

Atualmente existem várias aplicações desenvolvidas, dentre elas as principais são :

. TELIïET - é um dos mais antigos aplicativos presentes no TCPÆP. Ele fornece um

serviço para conexão remota de uma máquina TCP/P a uma outra máquina TCPÆP.

lJtilizao módulo TCP para fazer aconexão IPOS S3]. Suas implementações trabalham

geralmente entre sistemas operacionais diferentes.

. FTP - é uma aplicação que se utiliza dos serviços confiáveis do TCP, fornecendo um

serviço de transferência de arquivos entre mráquinas da rede Internet IPOS 85].
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a NFS - é uma aplicação que utiliza o UDP e permite montar os sistemas de arquivo

UND( em vários computadores, dessa forma uma estação de trabalho sem disco pode

acessar o disco do servidor como se fosse um disco local. Esta aplicação foi

desenvolvida pela SUN micrasystezs [SUN 89].

SI{MP - é uma aplicação utilizando o LIDP que foi projetada para ser responsável pelas

tarefas de gerenciamento de rede de computadores [CAS 90].

X-\ilindows - utiliza-se do protocolo X-Windows construído sobre o TCP para fornecer

uma interface através de janelas nas estações de trabalho, sendo uma filosofia de

interface e não um simples editor de janelas ISCH 90].

DNS - é uma aplicação que se utiliza do UDP e sua função é mapear endereços IP para

nomes associados a dispositivos de redes MOC 871.

a

a

a

2.5 O Padrão IEEE 802 para Redes Locais

O IEEE (Instituto dos Engenheiros Elétricos e Eletrônicos dos Estados Unidos)

desenvolveu um conjunto de padrões para redes locais denominados coletivamente de IEEE

802. Tais padrões são divididos em partes segundo atabela2.2:

Tabela 2.2 : Divisão dos Padrões IEEE 802

Tais padrões incluem a camada fisica e o protocolo de MAC, sendo compatíveis a

nível de LLC, como mostra afrgura2.5.

IEEE 802.5

Define o metodo de acesso ao meio para

redes locais tolæn ring

IEEE 802.4

Define o metodo de acesso ao meio para

redes locais tokcn bus

IEEE 802.3

Define o método de acesso ao meio para

redes locais CSMA/CD (Carrier Sense

Multiple Acce ss/Co lli sion Detection\

IEEE 802.2

Descreve o protocolo da subcamada

superior da camada de enlace de dados : a
LLC (Losc Link Control)

IEEE 802.I
Contém a introdução ao conjunto de

padrões e define as Primitivas de

interface;
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C¡m¡d¡s OSI

Camadas Superiores

Padrõer IEEE 8l)2

Camadas Superiores

8O2.2 : Controle de Enlace Lógico ( LLC )

Camada de

Enlace de Dados

Carnada Física

Figura 2.5 : Os Padrões IEEE 802.x

2.5.1O Padrão 802.3 e a Ethernet

O padrão IEEE802.3 permite suportar o método de controle de acesso ao meio

CSMA/CD numa sub-rede de comunicação em barramento, descrevendo urna família de

sistemas CSMA/CD l-persistørte rodando tipicamente a l0 lvlbps em diversos meios de

transmissão [TA]{ 89].

Quando se descreve o padrão IEEE 802.3, deve-se lernbrar do fato que

anteriormente a existência da 802.3, a Xerox construi um sistema CSMA/CD de 2.94 Ùlbps

com a finalidade de conectar 100 estações de trabalho num cabo de I Krn, o qual foi
denominado Ethernet; como resultado do sucesso deste projeto, a XEROX a DEC e a
INTEL desenvolveram o padrão Ethernet l0 lVlbps, o qual se tornou base para o 802.3.

AssinL Ethemet é a implenrentação mais comt¡m do padrão IEEE 802.3 [TAllI891.

A figura 2.6 mostraa configuração uzual da Ethernet IMET 76]. Nela tem-se o ether

I e ether 2, onde ether é , em geral, um cabo coærial com o comprimento máximo de 500

metros. Com o auxílio de repetidores pode-se esterider a rede fisicamente a distâncias

maiores, sendo capaz de receber, amplificar e retransmitir sinais em ambas as direções. O

transceiver fica prõso ao cabo, sendo reponsável pela deteção da portadora e de colisões. A
placa de interface por sua vez, deve gerenciar a transmissão e recepção de pacotes para e do

transceiver; agrupar os dados no formato do pacote apropriado; computar o check'sm dos

pacotes transmitidos, e verificar os checkntms dos pacotes recebidos.

Controle

802.3

CSMA/CD

E02.5

TokenRing

(MAc)

802.1

Token Bus

¡o
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Figura 2.ó : Configuração usual da Ethernet.

Assirn, um sisterna pode conter múltiplos segmentos de cabo e múltiplos repetidores,

mas dois trøtsceivers não podem estar a mais de 2,5l<m separados e nenhum caminho entre

os dois transceiver pode atravessar mais que quatro rep€tidores.

O metodo de acesso ao meio utilizado é o CSMA/CD l-persistente. Neste tipo de

sistema quando uma estação deseja transmitir dados, est¿ deve primeiro verificar se o meio

está ocupado; se estiver, a estação espera até que fique liwe, caso contrário transmite o

pacote. O método é dito ser l-persistente porque a estação transmite com a probabilidade I
sempre que encontra o canal liwe [TAl'{ 89].

Uma colisão, sobreposição de sinais, ocorre quando dois ou mats transceivers

detectam o canal liwe e iniciam a transmissão simultaneamente, a fim de garantir a
integridade dos dados na transmissão, o transceiver verifica sua porta d9 enqada enquanto

transmite pela porta de saída : se os sinais forem diferenteg houve colisão. Nesse caso, a

transmissão do pacote é automaticarnente cancelada e um breve sinal é transmitido para

notificar a ocorr&rcia de colisão às outras estações, depois de transmitido o sinal, a estaç¡lo

espera um tønpo aleatório e tenta novarnefite.
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CAPÍTULO 3

Gerenciamento de Redes

3.1 Introdução

Os beneficios da utilização de redes de computadores se tornam cada vez mais

perceptíveis para a sociedade e conseqtientemente o seu número aumenta rapidamente. Tal

incremento é baseado principatmente na diminuição do custo do ha¡dware e nas vantagens

obtidas pela facilidade áe comunicação e compartilhamørto de recursos computacionais.

À medida que novas estações são conectadas à rede, e esta é interconectada a outras

redes, que podem apres€ntar tecnologias diferentes, uso de protocol.os de comunicação

distintoi e equipamentos heterogêneos, a complexidade aumenta eúgindo um maior esforço

por parte do 
-gerenciador 

de rede [MOR 94], no sentido de realiza¡ as tarefas de

ðonfiguração,licahz-ação de falhas e gerørciamørto de dispositivos e recursos da rede.

Em relação a redes e seu gerenciamento, tem-s,e dois problemas bern definidos, que

são a viabilizaçdo da troca de informações entre as diversas sub-redes de modo a enxergá-la

como uma única rede de comunicação e a tarefa de ser realizæ o gerenciamørto destas

redes.

No caso da troca de informações a solução passa pelos protocolos de comunicação

ICOM 91, KLE 881, vistos no capítulo 2 e o do gerenciamento que é tratado neste capitulo.

De um modo gúal, o gerenciador de rede deve ser capazde [KLE 88]:

o monitor¡r a rede, obtendo dados em tempo real sobre a performance e o
triifego na rede;

. diagnosticer problemas de comunicação;

o racorfigurer a rede atendendo às mudanças nas necessidades do usuário ou

do ambiente

Para reaïzar estas tarefas básicas, um gerenciador de redes esba¡ra no fato de

existirem redes heterogêneas, diferentes protocolos de comunicação e diferentes teørologias

de redes. Por isso tornou-se necessária a criação de um conjunto comum de ferramentas

capazes de gerørciar os diversos recursos de comunicação.
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Com este objetivo, tanto a ISO (responsável pelo Modelo de Referência ISO/OSÐ,
quanto a IAB (Internet Activities Board, responsável pelo conjunto de protocolos TCP/P)
realizararnpesquisas no sentido de buscar soluções para o gerenciamento de redes.

Como rezultado destas pesquisas, a ISO desenvolveu urna arquitetura de

gerenciamento de redes ISO/OSL mais conhecida como CMIP (Common Management
Information Protocol) e a IAB adotou duas soluções: o SNMP (Smgle Network
Marngement Protocol), como solução a curto prazo para o problema de gerenciamento das

redes 
-baseadas 

em TCPÆP e o protocolo de gerenciamento CMOT (CMIP Over TCP) ,

como solução a longo prazo, onde a arquitetura de gerenciamento OSI foi mapeada sobre o

serviço de transporte TCP.

Em uma tentativa de se preseryar uma compatibilidade entre o SNMP e o CMOT
foram desenvolvidos documentos relacionados às informações de gerenciamento:

. Sh[I (StrucAre of Manøgement Infornalíon) que define regras para a

definição de objetos gerenciados de modo que fiquem independentes do
protocolo de gerenciamento;

. MIB (ManagemenÍ Infornatíon Bosel que descreve os objetos que podem

ser acessados via um protocolo de gerenciamento.

Posteriormente, a compatibilidade foi susp€nsq por divergências entre as duas linhas

de pesquisa. Tal fato possibilitou ao SNMP incluir novos itens à MIB, ert resposta a novas

necessidades operacionais da Internet.

Atualmente, a estrutura de gerenciamento Internet está descrita nos documentos

sobre a SMI [ROS 901 e MIB [McC 90], e no protocolo de gerenciamento SNMP ICAS
eOl.

Neste capítulo serão tratados os modelos de gerenciamento OSI e Internet,

apresentando as características básicas e a filosofia de cada unr" além de uma breve

cãmparação entre eles. Salienta-se que o protocolo de gerenciamento SNMP é o utilizado

no sistema de gerenciamento com recursos de multimídia do ICMSC-USP.

3.2. O Modelo de Gerenciamento OSI

3.2.1 Conceitos Básicos

Em relação a questão de gerenciamento de redes, a ISO propôs em 1989 uma

arquitetura de gerenciamento capaz de viabilizar o controle e monitoração de redes que

utilizam os protocolos OSI.
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Gerenciamento de Redes

As atividades da ISO englobam a inclusão de gerenciamento no Modelo de

Referência e a especificação de protocolos de suporte à troca de informações de
gerenciamento entre sistemas abertos, como é o caso do CMIP IKLE 88]. O gerenciamento
proposto pela ISO visa fornecer meios para a monitoração e controle dos recursos da rede,

representados como objetos gerenciados. Sendo tais objetos, os recursos do sistema ou da
rede: um mdem, uma tabela de roteamento ou uma conexão, etc IWAR 89].

A filosofia de gerenciaÍiento OSI engloba o gerenciamento de recursos OSI (as

camadas), do sistema em si e da rede de ðomunicação. 'ii constituído de estações de

gerenciamento e elementos a serem gerenciados na rede. Sendo que nas estações de

gerenciamento encontra-se processos de aplicação denominados gerentes e nos elementos

da rede a serem gerenciados encontra-se processos de aplicação denominados agentes.

AssinL o gerenciamento da rede é realizado através da cooperação entre gerente e agente,

trocando informações de controle e monitoração da rede úteis ao gerenciamento da mesma e

de seus componentes [WAR 89].

3.2.2 O Ambiente de Gerenciamento

O ambiente de gerenciaÍiento OSI é constituído de ferramentas e serviços

necessários para controlar e supervisionar as¡ atividades de interconexão e objetos
gerenciados associados.

Para retratáJo, têm-se três modelos: organizacional, de informação e funcion¡l
[I(LE 88, WAR 89]:

Modelo Organizacional

Descreve o gerenciamento OSI administrativamente, ou seja" através de domínios de

gerenciamento e sistemas de gerenciamento dentro de um domínio. O conceito de domínio

reforça a criação de sistemas de gerenciamento distribuídos, com alto nível de cooperação e

hierarquia bem definida.

Modelo de Informação

Estabelece normas púa r definição dos objetos gerenciados e seus respectivos inter-

relacionamentos, classes, atributos, ações e nomes. As informações de gerenciamento são

armazenados numa base de informações de gerenciariento, chamada freqtientemente apenas

de MIB. Para que tais informações sejam acessadas pelo protocolo de gerenciamento, são

definidas convenções que permitem a descrição e identificação única das informações na

MIB. Estas convenções são chamadas de estrutura da informação de gerenciafüento ou

SMI.
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Gerencianento de Redes

Gerenciamento de Segurança responsável por administrar os serviços de

controle de acesso aos recursos de

comunicação.

Gerenciamento de Contabilidade responsável por coletar e processar dados

relacionados a utilização de recursos na

rede;

Gerenciamcnto de Performance responsável por dar supofte à monitoração
e avaliação da performance da rede;

Gerenciamento de Nomes e Configuração responsável por controlar a configuração
da rede, como por exemplo os softwares
instalados e os sistemas operacionais
utilizados nas diversas máquinas da rede;

Gerenciamento de Falhas responsável por detectar problemas na rede

de comunicação e no ambiente OSI,
incluindo mecanismos p¿lra detectar, isolar
e conigir falhas da rede;

Modelo Funcional

Divide o problema do gerenciarnento em cinco áreas funcionais, ou subsistemas de

gerenciamento, que podem interagir entre si. Tais áreas podem ser vistas na tabela 3.1.

Tabela 3.1 : Á,¡eas funcionais de gerenciamento

3.2.3 A Arquitetura de Gerenciamento OSI

O modelo arquitetural de gerenciamento OSI, figura 3.1, é discutido por Klerer

IKLE 881.

Figura 3.1: Modelo Arquitetural de Geretrciamento OSI
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O gerørciamento é realizado através de funções fornecidas pelo gerenciamento de
sistemls, gerenciamento de camade N e operação do protocolo da camad¡ N IBRI 93]

lsPE e3l.

Gerenciamento de sistemas

Suas funções garantem a operação contínua do sistema como um todo, permitindo a

adaptação às mudanças no ambiente ou nas necessidades do usuário. Est¿s funções são

executadas pelo processo de aplícação responsável pelo gerenciamento do sistema,

System Marwgement Application Process (SMAP). A entidede de apliceção do
gerenciamento de sistemas, Systems Management Application Entity (SMAE), é

responsável pela comunicação com outras entidades de gerenciamento a nível de aplicação.

Logo, a troca de informações de gerenciamento, ou seja a comunicação, dá-se através de

protocolos da camada de aplicação capazes de manipular informações referentes às camadas

individuais ou ao sistema inteiro. O protocolo de gerenciamento CMIP define as regras para

a troca de informações de gerenciamento, sendo acessado pela SMAE na camada de

aplicação.

Gerenciamento da camada N

Suas funções devem assegurar a integridade dos protocolos da camada e permitir
alterações nos parânietros da mesma visando a adequação a mudanças do ambiente ou das

necessidades do uzuário. Essas funções afetam a camada como um todo e näo somerlte uma

única instå¡rcia de comunicação; sendo executadas pelo processo de gerenciamento da

camada N, que pode ser um processo individual ou parte de um SMAP integrado. As

entidades de gerenciamento da cemede N, Iøyer Monagement Entity (LME),
comunicam-se entre si através do protocolo de gerenciamento do sistema ou dos protocolos

de gerenciamento da camada N.

Operação do protocolo da camada N

Possui funções que permitem alterar um conjunto particular de parâmetros usados

nurna instância de comunicação ou no gerenciamento da mesma; portanto, as modificações

efetuadas através do protocolo da camada N são restritas a uma determinada instância de

comunicaçäo, sendo que o sistema retorna ao estado anterior quando esta for encerrada.

3.2.4. O Protocolo de Gerenciamento CMIP

O protocolo de gerenciamento CMIP define ¿!s regras para a troca de informações de

gerenciamento, a qual é feita através das eritidades da camada de aplicação, que fornecem

um determinado conjunto de serviços às aplicações superiores [WAR 89, TAI'I 891.

Portanto, o gerørciamento de redes proposto pela ISO baseia-se nos seguintes

protocolos de aplicação: ACSE, ROSE e CMIS/CMIP, organizados como ilustrado na

figura 3.2 e descritos sucintamente a seguir IWAR 89]'
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Figura 3.2: O Conjunto de Protocolos CMIP

ACSE : Association Control Service Element

Para que operações de gerenciamento sejam executadar¡ usando o CMIP, uma

associação deve ser estabelecida entre duas entidades de aplicação. Tais associações são

estabelecidas e liberadas usa¡ldo o protocolo ACSE.

ROSE : Remote Operation Service Element

O protocolo ROSE permite a execução de uma operação remotamente; sendo que o

CMIP usa os serviços orientados a transação fornecidos por ele para fazer requisições e

obter respostas (reErest-response), usando t¿mbém o mecanismo de retorno de erros do

mesmo.

CMISE : Common Management Infomation Selvice Element

O CMISE, tanrbém citado na literatura como CMIS/CMIP (Common Management

Information Service I Conmon Marngement Information Protocol), contefri os s€rviços de

gõrenciamento, utilizando-se dos serviços do ROSE e do ACSE. Fornece serviços para

notificação de eventos, obtenção e manipulação de dados de gerenciamento-

3.2.5. O Protocolo de Gerenciamento CMOT

Com o objetivo de determina¡ a estratégia a ser adotada no gerenciamento de redes

TCP/IP, o IAB (Internet Activities Bmrd) realizou uma reunião em 1988, resultando em

duas propostas: o SNMP e o CMOT; que seriam desenvolvidas paralelaÍiente, a primeira

destinada a ser uma solução a curto prazo e a segr¡nda uma eventual solução a longo prazo

tBEggl. O SNMP (simple NetworkManagement Protocol) será discutido na se{ão 3.3.2.
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O CMOT (CMIP over TCP/P) baseia'se no modelo de gerenciamento OSI,
indicando como este pode ser usado para gerenciar redes TCPÆP IWAR 891, ou aindq
permitindo que o protocolo de gerenciamento proposto pela ISO, o CMIP, seja usado sobre

ambientes TCPÆP IBEN 90].

O CMOT segue os modelos, serviços e protocolos definidos pela ISO. Os modelos

são os definidos pelo ambiente de gerenciamento OSI. Os serviços são os fornecidos pelo

CMIS e os protocolos de aplicação, aqueles definidos para o gerenciamento OSI: ACSE,

ROSE e CMIS/CMIP.

Figura 3.3: O Conjunto de Protocolos CMOT

Como ilustrado na figura 3.3, o ACSE, o ROSE e o CMIS/CMIP são

implementados sobre o TCP/uDP/IP, o que é possível graças ¿o protocolo LPP

(Lightweight Presentation Protocol) que permite o uso dos senriços de apresentação OSI

sobre os protocolos de transporte Internet (TCP e UDP) IWAR 89].

3.3. O Modelo de Gerenciamento Internet

A partir de meados dos anos 80, observou-se o crescimento desenfreado do número

de redes ðonectadas à Internet, originando uma discussão a cerca do gerenciamento da

mesma IROS 91]. Assinn" em 1987, surgiram três propostas: o SGMP (Simple Gatewøy

Monitoiing Proloco[¡, o HEMS (High-Levet Entity Management System)].e o CMOT

(CMIP ovár TCP/P); além de muitas controversias. Visando resolver o problerna, o IAB

ilnternet Activities Board) organizou uma reunião em fevereiro de 1988, resultando em

àuu. soluções: a primeira" o SNMP (Simple Network Management Protocol) seria
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desenvolvid a a parff do SGMP, destinada a ser urna solução a curto prazo p¿ua o problema

do gerenciamento das redes baseadas em TCP/IP; e a segunda" concentraria-se no

desenvolvimento do CMOT, discutido na seção 3.2.5 e destinada a ser uma solução

alternativa a longo prazo.

Neste momento, têm-se duas soluções que deveriam ser compatíveis; logo, um
modelo de gerenciaÍiento comum às duas propostas deveria ser elaborado, surgindo em

agosto de 1988 o chamado Modelo de Gerenciamento de Redes Intqnet. Como parte

deste, encontravam-se dois documentos responsáveis pela definição das informações de

gerenciamento: o SMI (Stracture of Management Information) e a IvIIB (Management

Information Base), ambos projetados visando a compatibilidade entre os dois modelos de

gerenciamento: o Internef e o OSI [CAS 90].

Em abril de 1989, o SNMP se tornaria um padrão De Facto para o gerenciamento de

redes baseadas em TCPÆP em decorrência da aceitação dos fabricantes, de produtos de rede

ou não, assim como do número de sistemas desenvolvidos. Por outro lado, o CMOT não

alcançava tamanho sucesso, pois não apresentava implementações na prátic4 deixando o

SNMP como a única solução. Reconheceu-se, então, a impossibilidade de elaboração de um
modelo de gerenciamento compatível a ambos os protocolos: os requisitos dos modelos OSI

e Internet são bem diferentes; sendo decidido em nova reunião do IAB, ern junho de 1989, a

utilização de modelos distintos. Com isso, os requisitos de compatibilidade do SMI e da

MIB ta¡nbém foram suspensos, permitindo que o modelo operacional, Internel, adicionasse

novos itens à MIB aproximando-se das necessidade reais da comunidade Internef [CAS
eOl.

O Modelo de Gerenciamento de Redes Internet constitui-se por:

a

a

SÀ,fiI (Structure and ldentification of Marngement Informatloz), para redes

baseadas em TCPÆP, responsável por descrever as estruturas¡ comuns e o
esquema de identificação pafa a definição das informações usadas no

gerenciamento destas redes [ROS 90];

MIB (Manogement Information Base), para gerenciamento de redes

baseadas em TCPÆP, responsável por descrever os objetos gerenciados

McC eOl;

SNMP, protocolo de gerenciamento usado para gerenciar tais objetos ICAS
eol.

a

3.3.1 Conceitos Básicos

O modelo de arquitetura

Um sistema de gerenciamento de redes constitui-se basicamente de três

componentes: vários elementos de redc, pelo menos uma est¡ção de gerenciamento e um

protocolo de gerenciamento IROS 9la].
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Os elementos de rede referem-se aos nós gerenciados que podem ser:

. um host system, como por exemplo uma estação de trabalho, um servidor ou
uma impressora;

o um gatcway (roteador);

. um medía device, que seria um dispositivo associado ao meio, como uma
ponte, åzås, multiplexadores, etc.

Os dispositivos pertencentes as três categorias possuem um ponto em comum: têrn

algum nível de habilidade de rede, sendo que os dois primeiros implgmentarn 9s protocolos

Iiternet, enquanto que o terceiro cancteñza-se pela dependência do meio. Cada nó

gerenciado possui um processo egente responsável por exectrtar as funções de

gerenciamento requisitadas pela estação de gerenciamento [CAS 90].

Estação de gerenciamento - É um computador conectado à rede com poder de

processamento considerável, geralmente uma estação que executa o protocolo e as

ãpücações de gerenciamento de rede responsável por monitorar e controlar os elementos da

rede. a aplicação de gerencianrento é tambern conhecida como gerente SI\IMP ou

simplesmente gerente.

Protocolo de gerenciemento - É usado como suporte à troca de informações de

gerenciamento entre a estação e o agente, assumindo formas diferentes de acordo com o
paradigma de gerenciamento adotado.

Objetivos do modelo arquitetüral

O Modelo de Gerenciamento Internet baseia-se num a¡rioma fundamental IROS 9U,
onde:

"O impacto de adicionor o gerenciamento de redes

aos nós gererrciados deve ser mínimo, refletindo o menor
detomiludor coÍmm."

Gerenciamento Prox!

Dentro do modelo básico de gerenciamento, um conceito importante deve ser

considerado: o gerenciarnento ptoxy, tanrbém incorporado ao protocolo CMOT descrito na

seção 3.2.5. Oitrando mais detalhadamente as redes atuais, percebe-se a existência de

diipositivos que não conseguem suportar pelo møros um conjunto míni¡no do protocolo

Internet, ou aqueles associados ao meio (pontes, repetidores) ou ainda host systems e
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gater,6y syste'rlls que nlio implernentam o conjunto de protocolos usado pela estação de

gererrciamento. Para solucionar tal problem4 o modelo de gerenciamefio Internet define um

ãg"nt. especial: o ag€nte prory, ilustrado na figura 3,4. Assirq quando a estação precisa

gãrenciar um destes dispositivos que não falam SNMP, ela acessa o agente Proty enviando a

identificaçao do dispositivo em questão. O agente proty, ørtão, traÅtz as interaç.ões do

protocolo da estação de gerenciamento para as interações do protocolo nativo do

ãispositivo øn questão. Caso o dispositivo gerenciado implernente um protocolo de

gerenciamento diferente, o proty age como um gúewuy de eplicação [ROS 9l]-

Figura 3.4: O Agente ProrY

O agente proxy pode assumir ta¡nbém a função de cøehíng dc informeções de

gerenciamento, côm o objetivo de aliviar a carga nos nós gerenciados em a¡nbientes onde

ãeterminadas informaçõei de gerenciamento devem ser obtidas com cert¿ frequênciq

mesmo que não apres€ntem freqûentes alterações. Nesse sentido, o agente prory pode ser

inserido eûtre o nó gerenciado e as estações de gerenciamento com a finalidade de manter as

informações desejadas IROS 9l].

Representação das infonnações de gerenciamento

Considerando a complexidade das estruturas de dados usadas pelos protocolos a

nível de aplicação, torna-s€ necessário um c€rto grau de formalismo na descrição de tais

estruturas. Ao formatismo em questão chama-se sinte¡c abstr¡t¡" a qual é usada na

definição dos dados independentemente de estruturas e restrições de rnâquina IROS 9U.

Associada à idéia de sinta:<e abstrat4 tem-s€ a noção de sintexe de tr¡nsfenência,

responsável por definir uma form¿ de transmissão não anrbígua dos dados na rede IROS 9U.

CeiAmentg oristem várias sintæ<es de transferência para uma única sinta,xe abstrata; no

entanto, o OSI deûniu um par. formado por uma sinta¡re abstrat¿ e urna sintære de

transferência; sendo um zubconjunto destas usado no modelo Internet. Trata-se da ASN.I
(Abstract Syt tæ Notation Onô¡, uma linguagem para deûnição de estruturas de dados

independente de máquina; e do BER (Basic Ercúing Rules), um conjunto de regras para

codificação dos dados para transmissão [ROS 9l].

No contexto do gerenciamento, a linguagern ASN.I é usada com dois objetivos

distintos [ROS 9l]:

Gerente
Prory

Agcnle Açnte

pmtocolo

SNMP Q,ualquer
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. definir os formatos dos PDUs manipulados pelo protocolo de gerenciamento e

. definir os objetos que serão gerenciados.

Por outro lado, o BER é usado para codificÍ¡r as definições ASN.I para transmissão.

Usando o BE& cada tipo ASN.I é codificado como três campos IROS 91]:

A definição dos PDUs SNMP encontram-se em ICAS 90] e dos objetos gerenciados

em [McC 90, ROS 90b].

3.3.2. O Protocolo de Gerenciamento SIIMP

O protocolo de gerenciamento SNMP é usado na comunicação de informações de

gerência êffre as estações de gerenciamento e os agentes, implementados nos nós

gerenciados ICAS 90]. Baseia-se no Modelo de Gerencia¡nento Internet e, portanto, segue

õs conceitoJ ¿"Ani¿os no mesmo, inclusive o Axioma Fundanental. Logo, o objetivo

principal é ser um protocolo simples e que requisite poucos recursos para ser implementado

eficientemente. Usa um serviço de transporte sem conexão, permitindo à estação de

gerenciamento determinar o nível apropriado de retransmissão com a finalidade de

ãcomodar perdas e sobrecargas na rede IROS 91]. O padrão SNMP especifica a transmissão

através do UDP, no entanto, as mensagens SNMP podem ser transmitidas por qualquer

mecanismo de transporte que suporte fluxo bidirecional e capacidade de endereçamento

(adùeswbility); com isso, o SNMP tem sido implementado diretamente sobre a Ethernet,

sobre o Xerox Network Service ()O{S) e o IPX da Novell, por exemplo [SCH 89].

Figura 3.5: Sistema de Gerenciamento SNMP
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O protocolo SNMP, ilustrado na figura 3.5, é um protocolo reEtest-response com

apenas quatro 

i**l;i:Ï.;::i:,Ï",,"*"s especíncas de

gerenciamento;

GET-NEXT : usada para recuperar informações de gerenciamento

viatraverøL, como percorrer tabelas por exemplo;

SET : usada para manipular informações de gerenciamento;

TRAP . usada para notificar eventos extraordinários-

Existem cinco primitivas responsáveis por executar as operações acima: get'reEtest,

get-response, get-next-reEtest, set-request e trq; às vezes referenciadas como operações na

literatura e ilustradas na figura 3.5.

3.4. Uma Comparação entre os protocolos de gerenciamento SNTMP

e CMIP

Nos aspectos comparativos entre os protocolos de gerenciamento SNMP e CMIP

são enfatizadas as sernelhanças e diferenças entre estes dois protocolos, a partir de zuas

principais ca¡acterísticas [FIS 9 I ][BRI 93].

Suas semelhanças estão no fato de apresentarem o mesmo objetivo: transporte de

informações de gerørciamento, fornecimento ao gerente de condições de recuperação de

informações, realização de mudanças e identificação de problemas. Para tais fatos, a¡nbos se

utiliza¡n-do conceito de uma base de dados de informações de gerencianento.

Suas diferørças podøn ser melhor observadas se analisadas a partir dos seguintes

aspectos: lilosofi¡ dc eccsso fu infomaçõcs, funcion¡tided9 compleridedc,

desempenho, suportc de comunicrçío e disponibilid¡dc de produtos.

Filosofi¡ de accrso às informeções - O SNMP acessa ítens de informação

individualmente efiquanto o CMIP acessa ififormações agfeg¡das.

Funcionelidede - Por ser mais completo e compleno, o CMIP apresenta uma gama

maior de comandos que o SNMP. Adicionalmente, o modelo de dados utilizado pelo CMIP

é muito mais completb, fornecendo uma melhor adequabilidade e qualidade de informação.
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Complexidtde e desempenho - Devido a sua simplicidade o SNMP é menor, mais

rapido e mais barato, podørdo ser implementado em dispositivos como CD-PIayer,
torradeiras, etc. Jâ o CMIP exige mais memória e capacidade de processamento.

Outro aspecto que afeta o desempenho é a forma de notificação de eventos. O CMIP
é orientado a eventos, ou seja" os agentes enviam as notificações ao gerente sem serem

requisitados pâra esse fim. isso pode gerar problemas caso sejam geradas muit¿s

notificações, sobrecarregando o gerente. O SNMP por sua vez é orientado a polling, ou
sejq o gerente indaga periodicamente aos agentes sobre o steíus de cadas recurso. Podem
ocorrer problønas de desønpenho caso os pollings sejam muitos freqüentes; por outro lado,
se esses forem muito esparsos, informações podem ser perdidas.

Confiebilidade de comuniceção - O SNMP utiliza o serviço orientado a datagrama
para o transporte de informações, e o CMIP o serviço orientado a conexão. Ambos possuem

vantagens e desvant4gens inerentes ao serviço de transporte.

Disponibilidade de produtos - Atualmente existem muito mais produtos
implementando o SNMP que o CMIP, e isso se deve principalmente a simplicidade do
SNMP e a grande utilização dos protocolos TCP/IP. Vários fornecedores de equipamentos
de rede oferecem produtos com agentes SNMP implernørtados. Já os agentes CMIP são

mais complexos, porém possuem capacidade de gerenciamento de forma que as atividades

de gerørciamento podem ser distribuídas pela rede. essa vem se tornando uma tendência
muito forte no contexto de gerenciamento de redes.

Apesar d¿s discussões sobre qual protocolo é o melhor, ambos possuem o seu

espaço no desenvolvimento de ferrameritas e sisternas de gerenciamento, ûcando a cargo do
uzuário escolher o que melhor se adequa às zuas necessidades e anrbiente.

3.5. Um Sistema Gerenciador de Redes de Computadores com
Recunsos de Multimídia

3.5.L Introdução

Buscando soluções çe facilitem o gerenciamento, está sendo desenvolvido no

ICMSC um sistema gerørciador de rede IMOR 94], o qual auxilia o geranciador de rede a
monitorá-la e controlá-la fornecendo através de uma interface gráñcq informações sobre

estatísticas, configuracão, roteamento, mapas de rede e mecanismos paf,a divulgação de

mensagens escritas ou faladas para os usuários.

Seguindo a tendência mundial" o gerenciador utiliza os protocolos SNMP (Simple

Networh Management Protocol) ICAS 90] para obter informações de gerørciamento, além

das ferramentas disponíveis no sistema operacional LTND(. PorénU prevendo-se a utilização
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maciça das redes OSI, a incorporação do CMIP torna-se uma necessidade. Esse protocolo

de gerenciamento apresenta uma funcionalidade muito maior constituindo-se um padrão

internacional.

Existem vários produtos no mercado que oferecem informações importantes ao

administrador que pode, a partir de sua avaliação, tomar as decisões necessárias ao bom

funcionamento da rede. Os sistemas de gerenciamento modernos são executados em

plataformas de alta performance e utilizam interfaces gráficas para facilitar a apresentação de

dados aos gerentes SUNNet Manager IBRI 93], IBM Netview 6000 IBRI 93]. Informações

espaciais de localização de equipamortos e principalmente de falhas são importantes.

No sistema em desenvolvimento no ICMSC, recursos de multimídia estão sendo

acrescentados ao ambiente, objetivando auxiliar o administrador, nas ta¡efas de monitoração

e controle. Além de informações tem¡ais e gráficas, sons e imagens são utilizados.

Atualmente, encontra-se em funcionamento uma versão deste gerenciador, denominado

Multview 2.0 IODA 941, aqual é descrita a seguir.

Este trabalho apresanta módulos que podern ser incorporados aos recursos de

mutimídia do sistema Multiview, aumentando as ferramentas disponíveis ao administrador de

rede.

3.5.2 Estrutura do Gerenciador

A estrutura do gerenciador visa ser o mais modula¡ possível, de forma que partes

possam ser inseridas ou removidas sem a necessidade de grandes alterações no sistema,

facilitando a manutenção do código fonte. O gerenciador constitui-se de cinco partes

principais integ¡adas como mostra a figura 3.6 MOR 931.

NtJcI-Eo

Base

deDados

Display

Rrnçõesde
Multimídia

Busc¿

localSNMPCMIP

lnærface Nrf cleo/lVlt5dulos

Mddulædc

crptnndc
informrçõcs

Figura 3.6 : Estrutura do gerenciador de redes.
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O Módulo de Display

O módulo de Displøy contém basicamente as rotinas da interface gráfica com o
usuário, a qual é implementada através do XView e XLib, e do Devguide.

As informações são apresentadas graficamente em janelas acionadas através de

menus e botões, sendo que níveis maiores de detalhes sobre determinados elernentos podem

ser alcançados selecionando-os na própria figura apresentada. Por exemplo, uma das

informações disponíveis é um mapa global da rede gerenciada com $ras sub-redes; caso o
gerente deseje saber detalhes sobre a sub-rede l, basta selecionáJa na figura através do
mtuse, aparecendo ern tela uma janela com a representação da zub-rede, e informações a seu

respeito e das estações que a compõem (nome, enderço Internet, endereço fisico,
localização geográñca" tipo de interface de rede, etc). Outra infonnação interessante é a
capacidade de verificar, em tempo real, se determinada estação está ou não ativ4 indicando
sev Satus na represantação.

Gráficos estatísticos mostrando a carga nas sub-redes e estações, indicarão possíveis

gargalos. Através dessas informações o gerente pode reconfigurar a rede de modo a

balancear sua carga. Informações sobre roteamerito estão disponíveis mostrando-se tabelas

de roteamento, sub-redes inacessíveis devido a problemas no roteador, o caminho
percorrido por determinado pacote até chegar ao seu destino, e status das linhas de

comunicação.

Integrando recursos de multimídia, imagens digtalaadas são mostradas, por
exemplo de equipamentos do tipo concentradores FDDI ou roteadores, ou capturadas ern

tempo real através de uma câmera de vídeo comum. Estas imagens podern vir acompanhadas

de mensagens faladas, gravadas ou on-line.

Banco de Dados

Basicamente a base de dados deve armazenar três tipos de informações: imagens,

som e texto. As informações obtidas através dos protocolos de gerência ou do módulo de

busca local podem ser consumidas imediatamente ou ¿umazenadas na base de dados em

forma de torto e usadas posteriormente, para cálculos estatísticos por exemplo. A base de

dados implementada no Multivier¡r armazena atualmente apenas dados do tipo texto.

Analogamente, dados relativos as comunicações via som ou imagem podem ser

armazenados para uso posterior. O armazenamento de imagens impõe à base de dados

características especiais devido ao tamanho de registros. Adicionalmente a associação entre

os dados de diferentes mídias deve ser facilitada pela base de dados, permitindo, por

exemplo, que ao se inspecionar uma determinada rede através de seu map4 se possa obter a
foto do administrador da mesma.

34



Gerencianento de Redes

Módulo Núcleo

O módulo Núcleo compõe-se internamente de outros módulos:

Módulo Estetústico faz o levantamento e avaliação dos dados estatísticos;

Módulo SGBD (Sistema Gerenci¡dor de B¡se de Dedos): gerørcia o
acesso as informações na base de dados. Esse gerenciador não será

implernentado a priori" sendo utilizado um sistemq já implernentado, que

melhor se adeque aos tþo de informação de gerenciamento;

Controle Centrel: orgamza os dados necessários para fazø a descrição
gráñca da rede armazenando-os em uma estrutura de dados adequad4, busca

informações de gerencianrento em outros equipamentos de gerfuci4 ou as

torna disponíveis para os mesmos; organiza o fluxo de informações entre o
módulo de Display, o banco de dados, e os módulos de captura de
informações;

a

a

O

a Aplicaçåo de Gerêncit: faz a requisição de dados de gerenciamento obtidos
através dos protocolos de gerenciamørto, ou atraves do módulo de busca

local.

Módulos de Captura de Infomações

Sob este título estão todos os módulos que, de uma forma ou de outr4 obtêm
informações para o sistema. O módulo CMIP implernenta a estrutura de gerenciamorto OSI
com os senriços de gerenciamørto e o protocolo CMIP. Isso mostra a preocupação quanto a

afializ,aqão do sisterna ern relação ao futuro, onde se prevê a vtiliz,aqão macþ dos
protocolos ISO/OSL As operações do protocolo SNMP foram implementadas no módulo
SNMP, através do qual o gerenciador poderá se comunicar com outros gerenciadoreg

agentes e agentes prory que falarn SNMP. Inicialmente será utilizada a implementação

SNMP do ISODE IROS 9l], um anrbiente de desenvolvimento de aplicações OSI, mas que

traz um pacote para desenvolvimento de elementos SNMP (N{IB e agentes).

O sistema tambérn explora" através do módulo de Busca Local recursos do UND(
para acessaf, informaçoes d¿ rede. Dentre esses estão: mapas do sistenra através dos

arquivos localizados no diretório lvar/etc (hosts, networks, netmasks e gateways); e

utilitários do UND( de manutenção de rede (rætstat, ifconfig, etlærfird, pinÐ [StIN 90]. O
módulo de multimídia possibilita a coner(ão com outros gerenciadores ou equipamentos para

passagem de voz e imagøn.

O Multivew traz implementado os módulos SNMP e Busca local. Para

implementação do SNMP utilizou-se o ISODE I ROS 9l], um a¡nbiente de desenvolvimento

de aplicações OSI, mas¡ que traz um pacote para desenvolvimento de elementos SNMP
(N4IB e agentes).
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Interface NúcleollUódulos de Tratamento de Informações

Um dos objetivos buscados na elaboração do gerenciador é a flexibilidade do sistema

de forma que módulos poss¡un ser inseridos ou removidos sem exigr grandes alterações no
Núcteo. A Interface entre o Núcleo e os Módulos de Captura fornece pontos de acesso elrtre

o Núcleo e os módulos, que são processos. Assirn, o Núcleo pode se comunicar com os

módulos através de IPCs como, por exemplo, sockets, TLIs, RPCs, etc.

3.5.3 Modelo de Gerência

O Modelo de Gerência leva em consideração, a princípio, o protocolo de
gerenciamento SNMP, de forma que os elementos principais que o compõem estão

relacionados à estrufura Internet: gerente, agentes SNMP e agentes proty. A ñgura a seguir
apresenta o ambiente de abrangência desse modelo, tendo como exanplo um diagrama
resumido da rede de computadores do Campus da USP de São Carlos, o qual, na sua

totalidade, conta com dois mainframes além de cerca de cern estações RISCs e seiscentos

microcomputadores. O Campus conta com redes locais (Ethernet e Token RinÐ e doze
departarnentos. Essas redes são interconectadas com tecnologia FDDI (Fiber Distributed
Data Interface) da IBM.

Subrcdc4
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ffi Gerenæ

¡fu Agentehoxy

Q Estação/micro

ff Roæador

@ egenæSNMP

Figura 3.7 : Ambiente de Abrangência do Gerenciamento.
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Interação entre os Elementos no Ambiente de Gerenciamento

O gerenciador pode interagir com oufios gerenciadores, agentes prory e agentes

SNMP para obter as informa@es de gerenciamento e configuração. Os agentes prory
interagem com agentes SNMP, micros e estações que não implementam SNMP, e outros
agentes proxy.Assirq quando o gerenciador na Sub-rede I deseja obter o mapa global da
rede apresentadatlafigura 3.7, ele contacta os agerltesproxy de cada zub-rede, os quais lhe
fornecem a configuração da sub-rede a que p€rtence; ficando a s€u cargo mont¿r o mapa

com as partes obtidas através dos prorys e dos mapas do sistema. Informações sobre

estações e sub-redes remot¿s são obtidas através de agentes SNMP e prory; e as locaig
além dos dois citados, através do módulo de Busca Local.

O sistema de gerenciariento de redes de computadores descrito fornece as¡

informações necessárias para um bom gerenciamento de uma instalação computacional
moderna. Através de gerentes, agentes e proxys, um conjunto de informações de relevância
para ações de controle da rede ficam disponíveis aos administradores do sistema.

Adicionalmente, a captura e a transmissão de voze imagens facilitam o gerenciamento.
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Yoz

4.1 Introdução

Para uma boa conceituação da voz e sua utilização no contexto de uma linguagøn

devemos analisa-la sob o prisma de duas diferentes áreas: a fonetica e a fonologia. 4fnUas,
são áreas do conhecimento intimamente relacionadas à voz e freqüentemente são solicitadas

quando realizamos referências e estudos aos atributos básicos da fala'

A voz pode ser definida como som ou conjunto de sons erritidos pelo aparelho

fonador [FER- 75], compreendendo então todos os soru¡ possíveis e articuláveig

independørte de apresentar algum tipo ou não de significado.

No tocante a fata" ela pode ser definida como a aç,io ou faculdade de falar ou entilo

aquilo que se expressa por palawas IFER 751, em sum4 tudo aquilo que é expresso pelo

aparelho fonador e que apres€nte atgum significado.

4.2 Anatomia e Fisiologia dos Órgãos da Fata

Os sons de nossa falq no caso a língua portuguesa falada no Brasil, resultam quase

todos da ação de certos órgãos sobre a corr€nte de ar vinda dos pulmões.

Para a sua produçilo, três condições se fazem necessárias :

o a corrqtte de ar;
o l¡rn obst¿q¡lo encontrado por essa corrente de ar;
. urna caixa de ressonância.

Estas condições são criadas pelos órgãos da falg deriomifiados, em seu conjunto,

aparelho fonador.

38



Voz

4.2.1 O Aparelho Fonador

Os órgäos constituintes do denominado aparelho fonador existem primariamente não
paraaprodução da fala, e sim para funções de respiração e de alimentação.

As múltiplas funções destes órgãos lwa-nos a supor que talvez eles não sejam uma
ótima parte desse sistem4 como talvez fossem se úvessem uma função exclusiva. Observe'
se ainda que a banda de comunicação por fala humana é de freqtiência até 7 KÍIz por
restrições de produção e percepção dos órgãos envolvidos, visto que eles são mais eficientes
abaixo desta freqüência.

4.2.2 Anatomia do Aparelho Fonador

Os órgãos envolvidos na fala podan ser divididos em três grupos ( figura 4.1 ):

Figura 4.1 : O Aparelho Fonador ( a laringe a as cavidades supralaríngeas ).
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Os pulmões, os brônquios e a traquei4 que são os órgãos respiratórios que fornecem

a corrente de ar, matéria prima da fonação;

A laringe, onde se locali"am as cordas vocais, que produzem a energia sonora
utilizada na fala;

As cavidades supralaríngeas ( faringe, boca e fossas nasais), que funcionam como
caixas de ressonânci4 sendo que a cavidade bucal pode variar profundamørte de

forma e de volume, graças aos movimentos dos órgãos ativos, sobretudo da língu4
que de tão importante na fonação, se tornou sinônimo de idioma.

4.2.3 Fisiologia do Aparelho Fonador

No caso, os pulmões são a fonte do fluxo de ar que atraves dos brônquios, pen€tra

na traquéia e chega até a laringe ( figura 4.2 ), onde ao atravessar a glote, costuma encontrar

o primeiro obstáculo à sua passagem IFLA 72].

Epíglúc

Crrtilegen
Cod¡svocd¡

supcrk¡¡c¡ ( frbs)
tireôide

Cordr¡ vocrb

inferhres (rcrdrdeirr)

Crrihgem
cricói¡le

Figura 4.2 : Corte da laringe visto de frente, [O'S 90].

A glote, que fica n¿ altura do chamado pomo-de-adão ou gogó, é a abertura entre

duas pregas musculares das paredes superiores da laringe , conhecidas pelo nome de cordas

vocais ( figura a.3 ).

O fluxo de ar pode encontráJa fechada ou abert4 em virtude de estarem

aproximados ou afastados os bordos das cordas vocais. No primeiro caso, o ar força a

pãssagøn através das cordas retesadas, fazendo-as vibrar e produzir o som musical

característico das articulações sonoras. No segundo caso, rela¡radas as cordas vocais, o ar

escapa sem vibrações laríngeas. As articulações produzidas denomiûam-s€, então surdas.

a

a

a
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mteo]t epbb&

ccdrsroc¡b

Figure 4.3 - Cordas vocais, [O'S 90].

A distinção entre sonora e surda pode ser clarañierite p€rcebida na pronúncia de duas

coru¡oantes que no mais se identificam. Assim :

lbl ç= sonoro ) lpl (: srrdo )

A corrente expiratóri4 ao sair da laringe, entra na cavidade faríngea, çe é uma

encruzilhada que lhe fornece duas vias de acesso ao exterior : o canal bucal e o nasal.

Suspenso no entrecruzar desses dois canais fica o veu palatino, 619þo dotado de mobilidade

capaz de obstruir ou não o ingresso do ar na cavidade nasal e, conseqüentemente, de

determina¡ anatvre?aoral ou nasal de ufn som.

Quando levantado, o véu palatino cola-se à parede posterior da faringe, deixando
liwe apenas o conduto bucal. As articulações assim obtidas denominam-se orais ( do latim
os, oris a boca).

Quando abaixado, o véu palatino deixa a¡nbas as passagens liwes. A corrente

expiratória então se dividg e wna parte dela se escoa pelas fossas nasais, onde adquire a

ressonâ¡¡cia característica das articulações, por esse motivo também chamadas nasais.

Isto é observável, comparando-se por exemplo, a pronúncia das vogais

lal 1: oral ) /ã/ 1= nasal )

em palawas como :

lát e lã

É poréÍL na cavidade bucal que se produzem os movimentos fonadores mais

variados, graças à maior ou menor separação dos maxila¡es, das bochechas e, sobretudo, à

mobilidade da língua e dos lábios.
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4.3 Fonética

A Fonetica é a ánea da ciência que estuda minuciosamente os sons da fala" em suas

múltiplas realizações, não apresentando portanto, preocupação com nenhuma das línguas em

especial ICUN 92].

Nem todos os sons que exister4 e em particular sons na língua portuguesa, têm o
mesmo valor no funcionamento de uma língua pois alguns s€rvem para diferenciar palawas

que no mais se identificam. Por oremplo, ern :

réis pós
reis pôs

a diversidade de timbre da vogal é suficiente para estabelecer uma oposiçäo entre

substantivos ( réis e reis), ou entre zubstantivo e verbo ( pós e pôs).

Observando-se a série

verificamos que temos oito palawas que se distinguem apenas pelo elemento

consonântico inicial.

Assirn, todo som capez de estabelecer distinção significativa entre duas palawas de

uma língu4 sem apresentar no entanto significação própri4 recebe o nome de fonema.

Portanto, são fonemas os sons vocálicos e consonânticos dilerenciadores nos dois

exemplos anteriormente mostrados.

4.3.1 Descrição Fonética

A descrição dos sons da fala" ou sejq a descrição fonaic4 para ser completa" deve

sempre considerar :

como são produzidos;

como são transmitidos;

como são percebidos.

Particularmente, a nossa preocupação será de como os sons são produzidos, casos

de transmissão, enquanto que a percepção para nós é um fato conzumado, obviamente

dentro dos padrões estabelecidos pela Acústica.

jár

chá
dâ
câ

ma
pár

vát

râ

a

a

a
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4.3.2 Transcriçâo Fonética

para simbolizar tn escrita a pronúncia real de um som usa-se um alfabeto especial, o

alfabeto fonético. Os sinais fonéticos são colocados entre colchetes I I , por exemplo a palawa

casa [kaza] e os fonemas transcrwem-se entre barras oblíquas I / ( no exemplo : lW, lal,

lzl,lal .)

Observe-se que um fonema pode ter várias representações ortográficas, por exemplo :

o fonema /3/ Pode ser repres€ntado :

o pOf S, COffiO em SOCO;

o pOf SS, COmO em pOSSO;

I p0f C, COffiO em CegO;

o pof ç, como em poço;
o pof x, como em próximo.

Deste modo, tem-se a implementação de todo um alfabeto fonetico.

4.3.3 Alfabeto Fonético Internacional

A transcrição fonética é portanto baseada no princípio que um som é sempre

representado por um símbolo, e quL e$e símbolo s€mpre reprerynta um som- | fttit disso,

utrib.rido um'conjunto de símbolos aos sotu¡, um estudioso de fonetica poderia" à princípio,

ser capaz de esciever abaixo os sons de qualquer línguq familiar ou não, e comunicar sua

pronúncia de modo único para outras pessoas¡ familiarizadas com os símbolos UAì{ 841.

Dentre as diversas tabelas de símbolos implemørtadas, a desenvolvida pela IPA -

Internationsl Phonetic Association [JA].I84], tem encontrado maior aceitação e é adequada

para muitos propósitos práticos .

O Brasil, no entanto,utilizaum alfabeto fonetico padrão próprio.

4.3.4 Alfabeto Fonético Brasileiro

O alfabeto fonetico brasileiro padrão é o adot¿do n¿s norrnas para a língua falada no

teatro, consideradas exemplares pelo Conselho Federal de Educação e aprovadas no
primeiro Congresso Brasileiro de Língua Falada no Teatro, realizado em Salvador ( Batria),

em setembro de 1956, cujos anais saíram em 1958, editados pela Biblioteca Nacional do Rio

de Janeiro [feR 75].

Os sinais que repres€nta¡n os sons mais freqüentes no português do Brasil, resultam

nos fonemas mostrados na tabela 4.1 ISIL 86].
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lîl carro, roda II
lrl sara" muro N lama" cala
tLt thama, falha /fI fac4 mofo
lwl il lsl cata gangue

IIlç. A{llllIIlvl mae kt
tút fundo, nunca tdt dat4 gado
löl compr4 som Itl talo, pato
tu sã, anta ll /b/ taba
lél lpltempo, pente map4 pala
ti,t lindo, sim lsl ganhq unha
lul bambu, sul It lnl nata cana
t9t morro, força il kßl um4 carna
t9l pó, cola II Íí,1 ianel4 gelo
lal casa, fala ll /s/ purar, rachado
t9t il b./pé, ferro asa, zelo
tÊl eu, rel ll tst ass4 selo
il vir, bico il lvl vela gaveta

fonemas exemplos il fonemas exemplos

Tabela 4.1 - Quadro dos fonernas mais falados no Brasil

4.4 Fonologia

E a âreada ciência que estuda os sons da linguagem, no seu aspecto hierárquico dos

fatos ñnicos e quanto à função por eles desempenhada numa daerminada língua ICUN 92]'

Do ponto de vista gramatúal a fonologia estudl o 9ofl.tp9{amento 
dos fonemas numa

língua, isto é, estuda os sons que tem função de distinguir significações'

Assim, o exame da individualidade fonológica de cada um dos fonemas nos leva ao

fato que o ,iri* fonológico do português, com seus 33 fonernas é organizado por tipos de

oporùO"r fundamentais, que caracterizam 3 subgnrpos [SIL 86] :

. Vogais;

. Consoantes;

. Semivogais.

4,4.LVogais, sua produçâo e sua classificação

Do ponto de vista articulatório, as vogais podem ser consideradas sons produzidos

pela vibraçdo das cordas vocais através da passagêm forçada de ar pela glote, modificados

i"gun¿o u fo.r" da cavidade bucal, que deve estar sempre aberta ou entreaberta à passagem

do ar [SAlt{ 89].
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Sua produção ocorre num processo iniciado com as cordas vocaisjuntas fechando a

passagem ¿e ar, a seguir ha um aumerto da pressão subgtotal até que as cordas se afastem.

bnteol o ar flui pela glote, ocorrendo a diminuição da pressão, que resultam em um novo

fechamento da giote pela tensão nas cordas vocais. Há então um novo aumento da pressão

subglotal . o ,iõlo é iepetido. Quanto maior a tensão nas cordas vocais, maior a freqüência

¿e îais ciclos. Tal freþência de vibração das cordas vocais é denominada freqüência

fundamental ( Hz ), " 
ò r"., inverso período de pitch ( s ). Em gerat num adulto essa

freqüência encontra-se entre 60 a 400 Hz IFLA 72, SAI'I 891'

Esta vibração das cordas vocais permite a passagem de pulsos de ar quase

períodicos, o. quui, excitam o trato vocal do sistema fonador acima das cordas vocais,
'upt t"nt*Ao freqtiências de ressonânci4 denominadas freqüências formantes, ou

si'.plesmente formantes. As formantes dependem { folma e dimensão do trato vocal, cada

forma é ca¡acterizada por um conjunto dõ frequencias formantes. Diferentes sons vocálicos

são formados pela vari'açao da forma do trato vocal. Observe-se que se as fossas nasais são

acopladas ao trato vocal" a vogal tonìa-se nasal.

No tocante à função silaüic4 que é outro critério de distinção, cabe salientar que n¿

nossa líng,rq as vogais úo r..pt" centro de sílaba" ou sej4 prescindem da obrigatoriedade

da presørça de outras vogais ou consoantes.

Classificaçâo das Vogais

Segundo a Nomenclatura Gramatical Brasileira ( NGB ), estabelecida pela Portaria

No. 36, ãe 28 de janeiro de 1959 do MEC, as vogais da nossa língua devem ser

classificadas, segundo a tabela 4.2.

elevaçäo da língua baixa;
medial;
alta.

papel des cavid¡des bucd e nasel oraß;
nasais.

intensid¡de átonas;
tônicas.

timbrc abertas;
fechadas;
reduzidas.

zon¡ de articulação antenores;
médias;

Tabela 4.2 - Classificação das vogais, quanto a produção
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A zona de articul¡ção das vogais

As vogais são sons que se pronunciam com a via bucal liwe, no entanto, não

devemos conciuir que seja indiferente para a distinção das vogais o movimento dos diversos

órgãos da boca. Pélo contrário, basta elevarmos a língua progressivamentg em direção ao

pulato duro ou ao palato mole ( véu palatino), para termos series de vogais diferentes.

No primeiro caso, produziremos a série das vogais antqíora ou palalaÌs:

l9l , lçl , lil

No segundo caso, produziremos a série das vogais posterìores ou velores :

l9l, l9l, lut

Dentro desta classificação, que considera a boca dividida em duas regiões ( anterior

e posterior), denominaremos médía a vogal /a/, a¡ticulada com a língua baixq quas¡e em

repouso.

O timbre das vogais

O tímbre é a qualidade mais relevante e distintiva da vogal. Do ponto de vista fisico,

resulta de uma composição do tom fundamental com os harmônicos. Do ponto de vista

fisiológico, depende èssencialmente da forma tomada pela cavidade faríngea e pela cavidade

bucal, que funcionam como tubo de ressonância.

A m¿ior largura do tubo de ressonância produz as vogais chamadas abøtas, que são :

t1t tat l9l

O seu estreitamento dá origem às vogais fechadas

ti tçt tet

Em uma condição intermediaria dá origem às vogais reùtzídas

tit lal lel lút

A intensid¡de d¡s vogais

A diferença entre timbre aberto e fechado é menos sensível em posição átona do que

em posição tônica.

I

tçt

lvl

tet
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Em síIaba tôníca, isto é, pronunciada com maior força expiratória ( íntensídnde),

distinguimos sete vogais, cha¡nadas tônicas, que se opõem sistematica¡ne¡rte ( figura a.4 ).

lal lal

tÊt ftt

r9t t9t

Figura 4.4 - Vogais em sflaba tônica.

Em síIøba áÍona,porén¡ anula-se a distinção entre /H - lçl ,l9l - /9/, do que resulta

um sistema de cinco vogais, mais estável ern sílaba pretùnícø:

til /ul

lÊl tel

lal

Figura 4.5 - Vogais em sílaba pretônica.

Em síIøba postôníca, o vocalismo do português do Brasil tende a simplificar-se

ainda mais pela identificação do timbre das vogais frttas lel - ll e lol ' lu/. As palawas tardc

e povo, por exemplo, soatn efetivamente ['tardi] e ['povu].

til /ul

Figura 4.ó - Vogais em sflaba postônica.

/al

lal
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Vogais orais e vogais nasais

Além das sete vogais vistas anteriormente, vogais oraìs (figura 4.4 ), emitidas todas

com o véu palatino levantado contra a parede posterior da faringe, a nossa língua poszui

também cinco vogaís nasøís, em cuja articulação o véu palatino, abaixado, permite que uma

parte da corrente expiratória ressoe na cavidade nasal-

tít tút

tél töl

täl

Figura 4.7 -Yogus nasais.

Em português, as vogais nasais são sempre fechadas e podem empre$ôr-se com os

fins distintivos. Comparem-se estas palawas :

canta
cata

sendo
cedo

bomba
boba

fungarim
n fuga

A elevação da língue nas vogais

A elevação da língua nos dá o gfau de constrição pode ser alto, medial e baixo.

Em alta constrição, produziremos :

ltt Íçt lí! lvl ftl lîtt

Em média constrição, Produziremos :

tçt l9l lêÍ let l?t töt

Em baixa constrição, Produziremos :

lal tä,|
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Quadro das Vogais

Baixas

Fechadas

Abertas
Reduzidas

tâl

lâl
lal
lal

Mediais Fechadas

Abeftas
tçl
t9l

têl lõlftl
t9l

Altas il
tçt

Fechadas

Reduzidas
tit
tí¡

/ü/
tilt

lul
ßt

Elevação
da Timbre

Papel das cavidades
bucal e nasal

Orais OraisNasais Nasais Orais Nasais

Zona de articulação Antedores Médias
(centrais)

Postsiores

Tabel¡ 4.3 - Quadro das vogais

4.4.2 Consoantes, sua produção e classificação

Na pronúncia das consoantes, ao contrário das vogais, sempre há na cavidade bucal

obstáculo à passagem da corrente expiratória'

Assim sua produção é realizada ou por urn¿ diminuição da passagem no trato vocal

( constrição ¡ ou seu compteto fechamento (ochsão ), seguido de uma abertura abrupta' Tal

àto gerärá dif.r.nt", consoantes a partir de diversos fatores : local onde ocorrerá a

constãção, vibração ou não das cordaJvocais e acoplamento das fossas nasais'

No tocante à função silábica" observe-se que em nossa língu4 as consoantes são

fonemas marginais : só aparecem na sílaba junto a uma vogal'

Ctassificação das Consoantesl

O sistema consonâr¡tico da língua portuguesa consta de 19 fonemas' que de acordo

com a Nomenclatura Gramatical gra;ileirä < Nég ), devem ser classificados em função de

q""tt" critérios, de base esssencialmente articulatória' vista natabela4'4'
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papel das cavidades bucal e nasal orars,
nasais.

papel das cordas vocais surdas;
sonoras.

ponto de articulação

bilabiais;
labiodentais;
linguodentais;
alveolares;
palatais;
velares.

constritivas
fricativas
laterais
vibrantes

modo de articulação

oclusivas

Tabela 4.4 - Classificação das consoantes, quanto a produção

O modo de articulação das consoantes

A articulação das consoantes não se faz, como a das vogais, com a passagem liwe

do ar através da cavidade bucal. Em sua pronúnci4 a corrente expiratória encontra sempre,

em alguma parte da bocq ou um obstáculo total, que a interrompe momentaneamente, ou

um oñstáculo parcial, que a comprime. No primeiro caso, as consoantes são ditas oclusívas;

no segundo, constritivas.

São oclusivas as consoantes :

tpl ltl kl lbl ldl lg

Entre as constritivas, distingue-se as :

Fricativas, caracterizadas pela passagem do ar através de uma estreita fenda

formada no meio da via bucal, o qúe produz um ruído comparável ao de uma fricção. São

fricativas as consoantes :

lfl lvl também denominadas fortemente fricativas;

l{ lzt também denominadas sibilantes;

l1l tr,l também denominadas chiantes'

Latereis, caractenzadas pela passagem da corrente expiratória pelos dois lados da

cavidade bucal, em virtude de o6stáculo formado no centro desta pelo encontro da língua

com os alvéolos dos dentes ou com o palato. São laterais as consoantes :

lv tLt
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Vibrantes, cæactenzadas pelo movimento vibratório rápido de um órgão ativo

elástico ( a língu¿ ou o véu palatino), que provoca uma série de brevíssimas oclusões da

corrente expiratória. São vibrantes as consoantes :

lrl ,

lrl
também denominada vibrante simples;

também denominada vibrante múltipla.

O ponto de articulação das consoantes

O obstáculo ( total ou parcial) necessririo à articulação das consoantes pode

produzir-se em diversos lugares da cavidade bucal. Daí o conceito de ponto de articulação,

segundo o qual as consoantes se classificarn em :

Velares twformadas pelo encontro da parte
posterior da língua com o palato
mole, ou véu palatino

llilsl

Palntaís formadas pelo encontro do dorso
da língua com o palato duro, ou
cet¡ da boca

tLlli,lßt M

Alveolares lslformadas pela aproximação da

língua aos alvéolos superiores
dos dentes, ou pelo encontro
desses órgãos

lrlru/zJ

Línguodcntaís Itlformadas pelo contato da Ponta
da língua com a face interna dos
dentes superiores

/nl/dt

Labíodentaís formadas pela constrição do ar
entre o lábio inferior e os dentes
incisivos superiores

lvltft
BíIobíaìs lplformadas pelo contato dos labios /mllb/

O papel das cordas voc¡is nls consoantes

Enquanto as vogais são sernpre sonoras, ar¡ consoantes podem ser ou não produzidas

com vibração das cordas vocais.

São surdas as consoantes :

lpl ltl kl lfl lsl /F/

As demais são sonoras.

Como podemos ver, a presença ou a ausência de sonoridade numa consoante

reveste, em português, de alta import&rciq por ser o único traço distintivo de algumas delas.
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lílPalatais lz,l
jatochato

lslAlveolares h,t zeloseloFricativas

tftLabiodentais facalv/ vaca
Velares tw gatocatolsl
Linsuodentais Itl datofatotdl
Biolabiais

Oclusivas

lpl batopatotbt
Surdas ExemplificaçãoSonoras

Tabel¡ 4.5 - Consoantes quanto a sonoridade.

O papel d¡s cavid¡des bucal e nasal nas consoantes

Como as vogais, as consoantes podem ær orøís ou ¿asøs. & *jq em sua emissão,

a corrente expiratória pode passar apenas pela cavidade bucal, ou ressoar na cavidade nasal,

caso encontre abaixado o véu palatino.

São nasais as consoantes :

lßl lnl fut

Todas as demais são orais.

Quadro das Consoantes

Rezumindo, podemos dizer que o sistema consonântico da língua portuguesa no

Brasil consta de 19 fonemas, cujos traços distintivos podem ser vistos na tabela 4.6.

T¡Ha 4.ó - Quadro das consoantes.

tgtwELË lll
Fb ts! tLlEt N
drrcoLr¡ lsl Nlzl lrl

/uüú¡r0É- tdt lî/
Si¡ûrú lvltftPÚ

&

Íb¡LÉo

/p/Ði¡ tb/ lnl
das cordas vocais ffirrû uüu!rt ffiø'I wt¡

dryb füfricativas

vibrarrtes

laterais
modo de articulação

oclusivas construtryas

papel das cavidades
bucal e nasal

nasaßorars
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4.4.3 Semivogais

Entre as vogais e as consoantes situam-se as semivogaig que são os fonemas lil e lu/,

os quais, quando juntos a uma vogal formam com elas uma sílaba. Foneticamente, estas

vogais assilábicas se transcrevem [y] e [w].

Por exemplo :

caso do fonema /i/

Enr pito ['pitu]evinho ['r¡i/s/o] é vogal,

mas,

em dói ['d/9/y] e Mfuio ['mar¡r] é semivogal

caso do fonema /t¡/

Em duro ['duru] e Rui ['ruylo lu/é vogal,

mas,

em céu ['s/g/w] e quatro ll$,earru] é semivogal

4.4.4 Encontros Vocálicos

O encontro de uma vogal + u$a semivogal, ou de uma semivogal + uma vogal

recebe o nome de ditongo.

Ditongos

Os ditongos podem ser :

. decrescentes ou crescentes;
o orais ou nasais.

Ditongos decrescentes e crescenteg

Quando a vogal vem em primeiro lugar, o ditongo se denomina dccræcenf¿. Assim

pai céu muito

Quando a semivogal antecede a vogal, o ditongo se diz cræcente. Assim :

qual lingüiça freqüente
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Em português apenas os ditongos decrescentes são estáveis. Os ditongos crescentes

aparecem com freqüência no verso. Mas na linguagem de colóquio normal só apresentam

estabilidade aquebJ que têrn a semivogal /w/ precedida de lW ( grafado q), ou de lgl. Assim :

quase igual
eqüestre goela

quota qüiproqué

quando
lingüeta
tranqüilo

enxaguando
qüinqüênio
saqíiiguaçu

Ditongos orais e nasais

Como as vogais, os ditongos podem ser oroís e nøsaÍs, segundo anatureza oral ou

nasal dos seus elementos.

Os dílongos orøís crescenfes podem ser vistos natabela 4.7 '

Tabela 4.7 - Ditongos orais decrescentes.

Os dítongos nasaìs dccræcentes podem ser vistos na tabela 4.8.

Tabel¡ 4.t - Ditongos nasais decrescentes.

Tritongos

Denomina-se trítongo o encontro formado de sernivogal + vo.gll + semivogal. De

acordo com a nan)rez.a ( óral ou nasal) de seus componentes, classificam-se também os

tritongos em orais e nasais.

Uçr*l ceu lrçrd sol
[¡c¡*] meu twvl azuls
Uç¡vl reß [¡çlv¡l vou
[¡çry] sel Ue'rvl herói
lawl mau [¡çlv] boi
Iavl pal Iiwl viu

Ditongo Exempliñcação Ditongo Exemplificação

t üyl ur mul muito
tõvl õe põe sefÏnoes
t êyl em en vem benzinho
lãwl ão ¿ùm mao vetam
tãvl ãe al mae cãibra

Pronúncia Escrita
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vI enxagüei enxaquoutïuqwl
Uruzuai Iwiwl delinsüiu

Exemplificacão

uoe sazuões
[wëvl üem delinqüem
Iwãw] uão, uam sazuão, enxáguam

Pronúncia Escrita

Tabela 4.9 - Tritongos orais.

Tabela 4.10 - Tritongos nasais.

Hiatos

Dá-se o nome de híato ao encontro de duas vogais. Assim comparando-se as

palawas pais ( plural de pai ) e país ( região ), verificamos que :

a.) na primeira, o encontro ø¡ soa numa só sflaba ['pays];
b.) naiegundq o la! pertence a uma sflaba e o ll a outra : pø-ís.

A partir daí, conclui-se que flrfnpaís ha ditongo e empøís, hiato.

4.4.5 Encontros Consonantais

Dá-se o nome de encont¡o consonantal ao agrupamento de consoantes num

vocábulo. Entre os encontros consonaritais, merecem realce, pela freqüência com que se

apresentam, aqueles inseparáveis cuja segUnda consoante é N ov lrl, Como é mostrado na

tabela 4.1 l.

fr francês ilrefrão VT palavra
fi flor rufla¡ ll tt tribo atrás

dragãodr vidro ll tl atlas
cr Acre ll prcravo soDroprato
cl claro tecla ll pl plano trinlo
br branco ll errubro qrande regra
bl bloco ll slabluir slutão aslutinar

Encontro
consonantal

Exønplificação Encontro
consonantal

Exemplificação

Tabela 4.ll - Encontros consonantats.
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Encontros consonantais como gn, mn, Ptr, PS, pt, tm e outros não aparecem em

muitos vocábulos.

Quando íníciais, são naturalmente inseparáveis

Quando medíøís, ern pronúncia tens4 podem ser articulados numa só sílaba" ou em

sílabas distintas :

gno-mo
mne-mô-ni-co

a-pto
apto

pneu-mático
psi-co-lo-gia

di-gno
dig-no

pti-a-li-na
tme-se

ri-tmo
rit-mo

Na linguagem coloquial brasileka hrá, porém" acentuada tendência a destruir estes encontros

de dificil pronúncia pela intercalação da vogal i ( ou e) :

dígui-no pe-neu rí-ti-mo

Dígrafos

Deve-se salientar, que não devemos confundir consoantes e vogais com lefrøs, que

são sinais representativos daqueles sons.

Assirn, nas palawas catro, pæsêgo, chave, molho, canhoto não há encontro

consonantøL, pois as letras rr, ss, chr lh e nå representam uma só consoante. Também não

existe encontro consonantal em palavras como campo e ponto: nelas o m e o n são apenas

sinal de nasalidade da vogal anterior, equivalendo, no caso, a um til (cãpo, põto)

A esses gupo de letras que simbolizam apenas um som dá-se o nome de dígrafos

São dígrafos, portanto :

1.) ch, que simboliza o fonema palatal /5/ também representado por x.

ficha(compararalixa);

2.) lh e nh, únicas formas de representar na língua a lateral ILI e a nasal palatal /B/:

velho, unha;

3.) rr e ss, que só se empregarn entre letras-vogais para representar os mesmos fonemas

(îl , lsl),que se escrevem com r e s simples no início de vocábulo.

proromper ( compara-se com romper),
assimetria ( comparar a simetria).
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4.) gu e qu antes de e e i, quando representam os mesmos fonemas oclusivos (/g,M
que se escrevefrl respectivamente, g e c antes de a, o ou u;

guerr4seguir (comparar a :galo, gole, gula);
querer, quilo (comparar a :calar, cobre, cubro);

5.) sc, sç e xc, que, entre letras-vogais, podem represørtar o mesmo fonema /V, que se

transcreve tarnbem Por c ou ç:

florescer (comparar a : amanhecer);
desça (comparar a : pareça);

exceder (comparar a : preceder);

6.) am, an, em, en, im, in, om, on, um, un, que servem pafa representar as cmco

vogais nasais:

tampo, tanto, tempo, tento, limbo, lindo, pombo, tonto, comurq mundo.

4.4.6 Sflabas e Palavras

Quando pronunciamos lentamente uma palaw4 sentimos que não o fazemos

separando r¡m som de outro, mas dividindo a palavra em pequenos grupos, que serão tantos

quantos forem as vogais. Assirq uma palawa como:

Paraguai,

não será por nós emitida P-a-r-a-g-u-a-i , mas sim : Pa-ra-guai

A cada vogal ou grupo de sons pronunciados numa só expiração damos o nome de silaba.

4.4.7 Acento Tônico

Examinando a frase seguinte, emitida pausadamente :

Lindas crianças de azul e branco vinham correndo pela rua abeixo.

distinguimos, numa análise fonética elønentar, as sílabas acentuadas ( em negrito)

das inacentuadas.

A percepção distinta das sílabas acentuadas ( tônicas ) das inacentuadas ( átonas )
provern Aá aosagem maior ou menor de certas qualidades fisicas que, vimos, caractøizam os

sons da fala humana :

a.) a intensidade, isto i a força expiratória com que são pronunciados;
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b.) o tom (ou altura musical, ou acento de intensidade), isto é, a freqüência com que

vibram as cordas vocais em sua emissão;

c.) o timbre (ou metal de voz), isto é, o conjunto sonoro do tom fundamental e dos tons
secundários produzidos pela ressonância daquele nas cavidades por onde passa o ar;

d.) a quantidade, isto é, a duração com que são emitidos.

Assim, temos

quantidade longos
breves

timbre abertos
fechados

tom agudos ( altos )
sraves ( baixos )

intensidade fortes ( tônicos )
fracos ( átonos )

Em geral, porénr" esses elementos estão intimamente associados. O conjunto deles,

com predominância da intensidade, do tom e da quantidade, é o que se chama de acento
tônico.

4.5 Processamento de voz

4.5.1 Processamento de sinal

Um sinal sempre pode ser representado como uma função do tempo, apresentando

portanto para cada instante um único valor, denominado amplitude. Assþ tal sinal pode ser

caraaenz-ado como contínuo ao longo do tempo e análogo ao fato fisico que representa.

Obsei¡re-se que a presença de sinais é uma constante na vida moderna" apresentando-

se em toda parte e n¿s mais divers¿s formas : eletrica" acústicq eletromagnétic4 ótica, etc

.[wAL 87, \ryHI85].

Alguns sinais se destinam aos sentidos dos homens, enquanto outros se destinam ao

controle de alguma miiquina ou a um comando de um sistema automático, entre outros
propósitos. De qualquer modo na maior parte das vezes em que usamos sinais, eles são

submetidos a algum tþo de processamento no intervalo da zua geração até o seu consumo

ou armazenamento IWAL 87].
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Originalmente as operações de process¿rmento eram baseadas em técnicas e

equipamentos analógicos. Embora tenha havido um contínuo progresso no processamento

¿e sinAs analógicos, o processamento de sinais digitais tem sofrido um¿ dramática evolução

nas duas ultimãs decadas. Tal evolução ocorreu em paralelo c,om o desenvolvimento dos

computadores, os quais tiveram um gfande aumento em sua capacidade de processamento e

uma eficiência in¿tingível pelas outras ferramentas [KAI 85, KtiN 86].

O potencial representado pelos computadores tem tornado possível o uso de

métodos cada vez maii complexos, geralmenfe impossíveis de serem implementados pelas

técnicas analógicas. obviamènte o processamento digital de sinais apesar de nos levar a

aspectos vant{osos, tais como : simulação, flexibilidade, custos inferiores, etc., tarnbém

apresenta sua contiapartida : muitas operações de processamento, complexidade de

aigoritmos, impossibiliãade de trabalho em tempo real, etc. KUN 861.

De qualquer modo trata-se de um compromisso ainda não resolvido entre a

flexibilidade è a velocidade. O aumento da primeira implica na diminuição da segunda KUN
861.

Sinais

Um sinal pode ser definido como uma função que contém informações sobre o

estado ou comportamento de um sistema fisico IOPP 751, ou sejq ¿ uma representação

fisica da informação, é o portador fisico da informação [KUN 86]. Por exemplo, o sinal

sonoro é a variaçâo da presøo do ar carregando uma mensagem prira os ouvidos e o sinal

visual são ondas de luz carregando informação para nossos olhos.

É o sinal que excita o sistem4 forçando a reahzaçio de uma ação necessária para se

obter o resultado desejado. Naturalmente, a resposta do sistema para certos sinais permite

um meio conveniente de descrever o sistema matematicamente e tal descrição pode ser

usada para o processo de analise de sistema. A entrada de qualquer sistema é a excitação.à

q,rui o'rrt"mä pode responder e o sinal de saída é a resposta do sistema para o sinal de

entrada.

Um sinal é quase sempre função do tempo. Ele pode ser simples e completamente

conhecido como umø senóid" oo uma exponencial, ou pode ser muito complicado e

desconhecido em função de tempo, como um sinal de voz ou um sinal aleatório- Mas em

ambos os ca¡¡os é possível represørtá-los maternaticamente.

Análise do sinal

Um sinal contém uma informação específica que pode ser analisada e interpretada

dentro de um sistema. Esta anális".onrirt. nó processo de extração e quantificação de todas

as características do sinal que interessam para a aplicação desejada- Portanto de um modo

mais geral, podemos dizer que a análise dosinal é o processo que realmenle é realizado prira

dete,ñar o'sinal e posteriormente estima¡ os parâmetros dos sinais detectados.
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Classificação de sinais

Do ponto de vista matemático, um sinal é representado por uma função de uma ou
mais variáveis. A maior parte das funções são de uma va¡iável quã considerarémos num caso
geral o tempo. Comg exemplo, podemos citar o sinal de voz que é freqüentemente
representada matematicamente em função da tempo [Opp 75].

A variável independente, o tempo, nesta repres€ntação matemritica do sinal pode ser
uma variável contínua ou discreta. No caso de ser uma variável contínua o sinal é dito ser
um sinal contínuo no tempo, e se a variável for discreta o sinal é dito ser um sinal discreto
ou um sinal amostrado no tempo.

Podemos observar, que no tocante a amplitude do sinal, ela também pode ser
contínua ou discreta. Assinq um sinal contínuo no tempo cuja amplitude é discreta é
chamado de sinal quantizado e o sinal discreto no tempo cuja amptitude também é discreta é
chamado de sinal digital ou sinal digitalizado.

Assim podemos resumir as combinações de sinais existentes em 4 tipos, como é
mostrado natabela4.l2

sinal discreto ou sinal amostradocontínuadiscreta
sinaldiscretacontínua

sinal oudiscretadiscreta
sinalcontínuacontínua
tipo de sinalamplitudevariável independente

Tabele 4.12 - Tipos de sinal

I)
a,

Figura a.E - (a) Sinal analógco , (b) Sinal digitalizado
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a)

Figura a.9 - (a) Sinal quantizado, (b) Sinal amostrado

Representação de sinais

Os sinais elétricos tais como tensão e corrente são quantidades descritas, na maioria
das vezes, no domínio do tempo. Em comunicações, em áreas de voz e em outras áreas
relacionadas com o processamento de sinais, muitas vezes é conveniente verificar o
comporta¡nento do sinal no domínio da freqüênci4 onde é possível obter uma série de
parâmetros que facilitam a análise deste sinal IJOA 90].

Conversão de sinal analógico para digital

Na maior parte dos casos, o sinal de entrada de um sistema é um sinal contínuo
analógico, o que nos leva ao fato de que para que ele seja manipulado haveria a necessidade
de um hardware específico e o processamento seria feito exclusivamente de uma forma
analógica, ou seja, atuando-se sobre o próprio sinal no seu nível fisico, o que nos leva ao uso
de uma tecnologia analógica.

A tecnologia analógica não tem evoluído tão rapidamente quanto a teorologia
digital, portanto com a introdução do computador o processarnento que era feito de modo
exclusivamente analógico passa a contar com a possibilidade de realização de um grande
número de operações aritmeticas num pequeno período de tempo. Em vist¿ disso, o sinal
analógico é amostrado ao longo do tempo.

Amostragern é o processo de conversão de um sinal analógico contínuo em uma
seqüência de amplitudes discretas, segundo uma t¿rx¿ de amostragem especificada. Essas
amplitudes discretas são quantizadas em valores digitais baseados no tamanho da palawa
utilizada [DeF 88].

Um conversor análogo/digital (A/D) reali"¿ a amostragem e quantiñcação de um
sinal de entrada contínuo gerando um sinal discreto amostrado com um intervalo de
amostragem T especificado, como pode ser visto na figura 4.10.
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Figure 4.10 - Amætragem de sinsl [DeF E8]'

Na verdade, o intervalo de amostragem T não é escolhido aleatoriamente, e sim determinado

a partir da freqäência do sinal de entrada baseado no teorerna de amostragem de Nyquist.

Tal teorema afirma

Um sinal de entrada contímto com largura de bondt de freqüência limitada

a f 3 fn, pode ær reconstituído com preciúo, a Wtir da sinal amostrado, desde

qry o tæä ¿e amostragem seia duas vezes maior qte a løgura de banda do sitnl
de enlrada.

Assirn, a escolha da tæra de amostragem é fator crucial para uma implementação

eficiente.

Processamento de sinal digital

Trata-se do estudo de sistemas e sinais em relação às obrigações e atributos

impostos a eles por um equipamento de computação digitalt Tal- processamento é

largamente aceito ó usado em áréas como filtragen¡ comunicação de dados, processamento

de-imagen¡ biomedicina, radar, sonar, medidas eletrônicas, além de muitas outras e no caso

p.tti.ui.t .nte, a fala IRAB 78, BAD 84, BRI84b, TAL 84, BEL 86, ROB 87, KAIVÍ90l'
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Se a amostragem que trabalhamos estiver abaixo da ta,xa mínima estabelecida pelo

critério de Nyquist para u¡na perfeita reconstrução do sinal então temos um fenômeno

denominado aliasing. Podemos analisa¡ tal fenômeno e o critério de Nyquist, observando-se

um sinal analógico de forma senoidal [PAP 87] :

1,00

0,50

Ç o,oo

-0,50

-1,00

0,00 3,14 6,28 9,42 12,57 15,71 18,85

t

Figura 4.f 1.a) sinal senoidal F= |
AT

1,00

0,50

0,(x)

I I

I

¡
Ê
x 3,14 628 9,42 12,57 ',15,71 18,85

{,50

-1,00 I

nT

Figure 4.11.b) amostragem na tal<a de Nyquist F=L= 2 
=ZL,FTAT
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0.00

-0.50

-È

lr
¡1

.1.00

0.00 3.14 6.28 9.42 1257 15.71 18.85

nT

Figura 4.11.c) ¿rmostragem abaixo de Nyquist F =4M <zLF
3

Figura 4.ll - a) sinal senoidal; b) amostragem na ta,xa de Nyquist; c) amostragem abaixo de

Nyquist.

Portanto observa-se na figura 4.ll.c, que a amostragem abaixo de Nyquist pode

levar a reconstituição de um sinal diferente do sinal original, visto na figura 4.ll.a.

A origem do Processarnento de Sinais Digitais são encontradas nos algoritmos

computacionaìs de m¿temáticos dos seculos XVII e XVII[ tais como Sir. Isaac Newton e

fart f¡e¿¡ch Gauss. Já o Processa¡nento de Sinais contemporâneo começou a tomaf, forma

nas decadas de 40 e 50 deste século, a partir do sisterna de dados amostral, o qual era usado

pua realizar operações de controle de baixa freqtiênci4 que impunha restrições de projetos

äm sistemas *utOgi*r puros. AssinU por causa da ausência de recursos na área analógic4 o

sistema de dados amostral permaneceram essencialmente uma extensão da teoria de sistemas

lineares contínuos IVIL 881.

Com o aparecimento, nas decadas de 50 e 60, dos computadores_de propósito geral,

métodos de correlação digitais foram desenvoMdos para processar dados relativos a âtea

aeroespacial e sísmica. Vocorders eram simulados digitalmente e técnicas eram propostas

para iealizar poderosas análises de espectro durante este período. E_{es trabalhos

dem¿ndavam enonnes quantidades de recursos de tempo e de comput!Ção. Observe-se que

estes primeiros sistemai de Processamento de Sinais Digitais eram residentes em software,

assim o que na década de 40 era sisterna de hardware dedicado tornou-se uma realidade

prática.
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Em 1960, I.J.Good desenvolveu métodos pelo qual uma transformada de Fourier

discreta poderia ser calculada em termos de transformadas de matriz espars4 havendo como

empecilho na época a relutância em alocar os limitados recursos de computação para este

¡m. fm 1965, J.W.Cooley e J.W.Tukey, conseguiram um método similar denominado de

algoritmo Cooley-Tukey para cálculo rápido do espectro aproximado, _pavimentando 
o

.ãnin¡o para novas e uari"das aplicações de anárlise espectral. Deste modo, o espectro de

sinais contendo milhares de pontos de amostras pode ser obtido em questão de

milisegundos. De fato, isto tornou plenamente factível filtrar sinais através de transformação

FFT, ãlteração númerica do espectros e cálculo da FFT inversa IBRI67, RAM 851'

4.5.2 Análise de voz

Sabemos que existem aspectos no sinal de voz que são importantes no processo de

comunicação e que o processamento de voz deve ser realizado sempre tendo como linha

mestra o iipo de'utilizáçao a ser feita com o sinal a ser processado. Portanto, de um modo

geral, podåmos dizer que a voz apresenta diversos parâmetros e que as aplicações de

iro..rätn"nto de voz, tais como cõdificação, síntese, reconhecimento, utilizam-se destas

propriedades do sinal de voz para coff¡egutr realizar suas tarefas IBRI 844" O'S 90].

para armazenar a voz or¡ reconhecê-la é desejável eliminar redundâncias de sua

forma de ond4 de modo a se permitir realizar uma representação eficiente dos seus aspectos

essenciais através parâmetros e simplificar sua manipulação'

!â, na síntese de voz, tanto a partir de um texto ou de dados amostrados já

armazenados, a continuidade no ternpo dos valores dos parâmetros é importante, pois a

reconstituição do sinal deve ser contínuq o que leva a inadequação do us9 de parâmetros

estimados independentemente em curtos intervalos de tempo (quadro a quadro).

As diferentes idéias básicas do uso do processamento de voz nos leva a diferentes

análises, mas basicamente temos a analise no domínio do ternpo, onde se oqer_a diretamente

com a forma de onda e a análise no domínio da freqüênci4 onde se trabalha com uma

transformação do espectro davoz [O'S 90].

O objetivo de tais análises de voz é obter urna representação mais_útil do sinal de voz

em termos dä parâmaros que contenham informações relevantes em um formato eficiente.

Análise de voz em curtos intervalos de tempo

A fala é um sinal variável no tempo, sendo que sobre gfande parte destas variações o

emissor tem controle. AssinrL vejamos, no caso de uma vogal articulada isoladamente é

usada uma forma específica do aþarelho fonador e as cordas vocais são excitadas por um

determinado período de tempo. Osom resultante é quase períodico, pois normalmente só há

pequenas variações na vibração das cordas e no formato do aparelho fonador.

Estas variações não são consideradas sobre o controle ativo de quem fala e não é

importante reproduziJas para uma fala intelígivel, porém elas provavelmente levam a voz

soar mais nafural.
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Aspectos do sinal de voz diretamente sobre o controle do emissor, tais como

amplitude, F0 ( freqüência fundamental ) e forma do aparelho fonador, assim como métodos

parä extrair parâmètros relacionados aos sinais de voz são os objetivos primordiais da

análise.

Ao longo de uma fala vagaros4 a forma do aparelho fonador e a excitação não se

alteram para diyações até 200 mi. Convém observar no entanto, que em muitas situações

estas altôrções ocorrem mais rapidamente, desde que a duração média de um fonema é de 80

ms [O'S eO1. ,Lssim a coarticuiação e a mudança de F0 podem apresentar para cada etapa

períodos diferentes do seu vizinho.

Muitas técnicas de análise de voz assumem que as propriedades do sinal variam

muito lentamente com o tempo, o que leva ao fato de examinarmos uma janela de curto

intervalo de tempo da fala parà extrair parâmetros relevantes que se presumem estarem fixos

na duração da janela. Muii¿s tecnicas ainda obtêm parâmetros médios durante o tempo de

duração dajanela.

portanto, se parâmetros dinâmicos devem ser modelados, ettão o sinal deve ser

dividido em sucessivaì ¡anelas, ou sejq deve ser re,alizada uma análise periódica o suficiente,

de tal modo que os parâmetros poss¿ùm ser calculados numa freqtiência que seja suficiente

para seguir aì mudanças que por ventura ocoffam ( em geral, devido a mudanças na

configuração do aparelho fonador).

A mudança lenta das harmônicas nas vogais longas, podøn permitir janelas da ordem

de 100 ms sem problemas, enquanto eventos nþidos ( em geral, pausas.), req-uerem janelas

na faixa de 5-10 mr¡ para que sejam evitados problemas de media por invasão de um som

adjacente [O'S 90].

Parâmetros no domínio do temPo

O processamento do sinal vocal no domínio do tempo tem a seu_favor fatores como

sua relativä simplicidade, a rapidez de cálculo e uma fäcil interpretação fisica. Na análise do

sinal de t,ro, nó domínio do tempo, vários parâmetros importantes para a codificação e

reconhecimento podem ser obtidos, entre eles a amplitude e F0 [JAY 84]'

A anrilise no domínio do tempo transform¿ um sinal de voz em um ou mais

parâmetros de sinais, os quais normalmente variam de forma mais lenta que o sinal original.

Isto leva a uma muripulição ou arrnazenagem dos parâmetros importantes da voz de uma

maneira mais eficientõ do q,t" seria a utilização direta do sinal original'

para melhor nos situarmoq podemos observar que na fala usamos de 6-000-10.000

amostraVs e uma vogal dura por volta de 100 ms, o que nos leva a até 1.000 amostras pa^ra

representá-la precisamente, no entanto Pil? multas aplicações de voz esta vogal pode ser

representada pela amplitude, F0 e demais freqüências que mudam lentamente ao longo da

vogal. Logo ém muitos casos, o parâmetro do sinal pode ser amostrado a tæras de 40-100

amostraJs [O'S 90].
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Parâmetros no domínio da freqÍiência

O aparelho fonador produz sinais sonoros que são mais facilmente analisados de

modo espectral (domínio da fieqüência) do que da forma de onda (domínio do tempo). Se

uma mesma pessoa falar uma sentença várias vezes, cada execução vai se apresentar

diferente na sua forma de onda ( domínio do tempo), enquanto pennanece bastante similar

no domínio da freqtiência [O'S 90]. Observe-se que a audição apresenta uma sensibilidade

muito maior a aspectos espectrais davoz do que a aspectos no domínio do tempo.

4.5.3 Processamento de voz

Com os recentes desenvolvimentos no projetos de circuitos WSI ( integração em

muito larga escala) e o aparecimento dos computadores de processamento de sinais em um

único ciicuito integrado, tornou-se praticável implementar muitos algoritmos de

processamento digital para processamento de voz em sistemas que trabalham em tempo real.

Assirn, a visualização ãe aþuns dos princípios de processaûiento de voz e das tecnic¿rs em

uso para codificação de sinais, em particular do sinal de voz é importante IBRO 84, KAM
90, soA 921.

Dentre estes métodos, existem os que são baseadas no tratamento da forma de onda

do sinal de voz, como qualquer outra forma de onda" e os métodos de codificação descritos

podem ser aplicados tanrbém a um sinal que não seja de voz'

Em outros métodos, fazendo-se uso de certas propriedades únicas de percepção de

voz é possível reduzir a quantidade média de dados adicionais com uma diminuição

relativamente pequena da quatidade da fala. Além disso, faz-se comentários a respeito de

aplicações dai tecnicas de processamento de voz na área de síntese e reconhecimento de

voz.

Processamento digital do sinal de voz

Para realizar qualquer tipo de processamento digital sobre o sinal de voz,

primeiramente devemoJ amostrar e digitatizar a sua form¿ de onda analógica. Assi¡q usa-se

um filtro passa-baixa com freqüência de corte f", que é usado para fiftrar todos os

componenås acima de G, seridointão é realiz.adauma conversão A/D ( Analógica/Digtal ),
u qù amostra a voz, usualmente numa média superior a 2f. llz ( segundo o critério de

Nyquist ), e então digitaliz¿-se cada amostra para um certo número de bits.

A freqUência f" depende da aplicação e é uzualmente entre 3-5 Khz para a maior

parte das aplicações. Com o sinal de voz amostrado e digitalizado, estamos prontos para

ieali7¿r várias operações de processamento de sinal digital para diferentes aplicações, no

caso, a codificação do sinal de voz.
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Sistemas de codificação em geral

Sistema de codificação básico

um sistema básico de codificação pode ser constituído de 3 partes

. o transmissor, que analisa" filtr4 amostr4 quantifica e codifica o sinal de entrada;

. o canal de transmissão, por onde o sinal codificado é enviado;

o o receptor, que decodifica o sinal e sintetiza um sinal de voz de saída.

Os componentes de um sistema básico de codificação de voz podem ser vistos na figura

4.12.

TRANSMISSOR

x(n) ln) Y(n)

RECEPTOR

)C(n)
s(n)

(n)

sÂiDA

DEYOZ

ENTRADA

DEVOZ

Figura 4.12:Componentes de um sisterna de processamento de voz I MAK 85].

Observando-s€ a figura 4.12, veñfrca-se que o primeiro componente analisa o sinal

de voz s(n), que consiste na pa¡¡sAgem por um filtro passa-baixq amostragem no tempo, e

extração'd¿ úr" vetor de parâmetros não quantizados x(n). Estes parâmetros são entilo

qu',ttu¿os e codificados no codiñcador como y(n) e são transmitidos através do canal de

comunicação. Em um canal sern ruído, tem-se y'(n) : y(Ð Os parâmetros y'(n) são então

decodificados no decodificador para produzir x'(n) que é uma estimativa dos parâmetros

*1n¡ oUtiOos na análise . O últimã componente da figura 4.12 usa os parâmetros x(n) para

siàtedzaf o sinal reconstruído r(n), o qual é uma aproximação do sinal original s(n)'

Um bom sistema de codificação deve dar especial atenção ao fato de minimiza¡ o

número de bitVs em y(n) enquarto mantém uma boa qualidade navoz sintaizada.

A natureza do sintetizador determina o tipo de codificador de voz e dit¿ o tþ de

análise a ser realizada. Uma vez que o sintetizador tenha sido escolhido, qualquer redução

na mtflia de transmissão é acompanhada pelo codificador. Assim o codificador visto na

figura 4.12 realizaduas funções, quantização e codificação'

O processo de quantizaçäo conv€rte os parâmctros extraidos em um conjunto de

números usando.rqur-ur .rpiíñror de quantizaçáo, jár o processo de codificação codifica

estes número, .r,r*" siquência de dígitoi bfutâ¡ios para a transmissão. O codificador pode

ANALISADOR CODIFICADOR
CANAI DE

TRÂNSl'ÍSSAO

SINTETIZADOR
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ser tão simples como uma codificação binária direta ou tão complicado quanto o desejado

para a minimização da taxa media de transmissão.

Quatro fatores devem ser considerados quando do projeto de um sistema de

processamento de voz I MAK 85] :

(a) características do sinal de voz de entrada;

(b) taxa de transmissão de bit;
(c) qualidade desejada do sinal de voz de saída;

(d) custo do sistema.

Remoção de redundâncias

A compressão do sinal de voz é essencialmente um processo de _remoção de

redundânciur, ó u redução da ta:ra de bit é obtida pela identificação e remoção das diferentes

formas de redundânciás. Na transmissão de voz, os principais tipos de redundância são I
MAK 851:

(a) Falta de achatamento do termos baixos do espectro;

(b) Quase periodicidade durante os segmentos sonoros;

Ì.1f,itnitudOes na forma e na tatra de movimentos do aparelho fonador;

i¿i Oirt¡Uuição de probabilidade não uniforme dos valores dos parâmetros de

transmissão.

Os três primeiros são devidos a propriedades fisicas do mecanismo de produção da

voz eo último ¿ uma função do metodo de codificação da voz utilizado'

A redundância devido a amostra de sinais de voz adjacentes sendo correlacionados é

representada em um espectro não achatado. Esta redundância é removida pelo filtro

esþectrat apropriado. N,iuitas tecnicas de codificação de forma de onda tentam tirar

u*tugr* aãste tipo de redundância por métodos de achatamento espectral. A remoção de

redunãâncias devido a quase periodióidade ( pitch ) dos segmentos sonoros é usado em

numerosos sistemâs de codificação de voz.

O terceiro tipo de redundância ( c ), permite a transmissão dos parâmetros do filtro

espectral em urna ta:ra baixa, cada um dos 10-30 ms'

O quarto tipo de redundância ( d ) é removida pelo próprio codiñcador.

portanto, em uma dada tæra de transmissão, a qualidade davoz de um codificador é

otimizada por uma exploração ponderada destas quatro formas de redundância.

A tabela 4.13 apresørta um zumário dos sistemas mais populares 
Pa{_a 

codificação do

sinal de voz e suas taias medias. Observe-se que o termo qualidade telefônica refere-se a

sistemas telefônicos de alta qualidade, qualidade de comunicações implica _na 
existência de

algum ruído e distorções, .orno é comum nos canais de comunicações e qualidade sintaica é

aq:uela exibida 
"o* 

å p"iø da naturalidade, alguma perda no reconhecimento do emissor da

uo" 
"alguma 

perda em inteligibilidade tRoE 84, CHO 85, MAK 851.
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< 800 VQ sintética
2.4A0 LPC sintética
9.600 BBC comunicações
16.000 teleñnicaAPC
32.000 teleñnicaCVSD
64.000 PCM teleñnica

tua ( bitVs ) sistema qualidade de voz

Tabel¡ 4.13 - Exemplos de sistemas de codiñcação de voz a diferentes tæras de dados'

Codificação da form¡ de onda

O objetivo na codificação na forma de onda é que o sinal reconstituído (n) seja tão

parecido quanto possível do sinal original s(n), amostra por amostra. Asslrl se :

q(n): (n) - s(n)

representa o erro de quantização ou reconstnrção, então o objetivo é minimiza¡ a energia do

sinal de eno q(n) para qualquer tæra de transmissão desejada.

A codificação da forma de onda é usada em numerosas áreas e os princípios

empregados são bastante comuns. Embora estqiamos tratando de codificação de sinal de

voz, as me$nas tecnicas são váúidas pa¡a outros sinais quaisquer.

Codificeção PCM

A codificação PCM - Pulse Cdc Múulation é a mais simples codificação de ficrma

de onda conhecida. Na sua tecnica cada amostra do sinal é quantizada em um dos L = 2R

níveis, ou R bitvamostra. A tar<a de bit total é então 2f"R bits/s, se assumirmos um sinal de

largura de banda de f. FIz.

Qu¡ntiz¡çåo unifome

O mais simples esquerna de codificação PCM emprega uma quantização uniforme. A

variação do valor äo sinal-de s(n) é dividido em L faixas þais, cada uma.com largura d, a

qual 3 conhecida como o par¡so de quantização. Todos os valores do sinal caem dentro de

uma determinada faixa" rendo então ðecodificadas para um determïnado valor naquela faixa.

Se L é grande, podønos aszumir que o erro de quantização q(n) será uniformemente

distribuidã sobre um intervalo d na faixa. Neste caso, podemos mostrar que a taxa

sinaVruído de quantização é dada aproximadamente por :

r-:E = ?r. d2 tlz
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onde,E e & são variações ou energias médias do sinal de entrada e o ruído de quantização,

respectivamente.

Outras codificações em geral

Além de PClvI, existem várias outras codificações apresentando variações e

melhorias, mas cujo estudo detathado não vem de encontro com os nossos objetivos MAK
84, MAK 851 :

ADM - AdøptneDM;
ADPCM - Adaptive DPCM;
APC - Adøptive Predictive Coding,
APCM - Adqtive PCM;
APC-NS - APC with Noise ShaPing,
ATC - Adqtive Transform Coding
BBC - Basebød Coding
CVSD - Contimtosly-Væiable Slope Delø múulation;
DM - DeløMúttlation;
DPCM - Differential PCM;
DTW - þna nic Time llarPing,
LAR - Log Area Ratio;
LP - Linear Prediction;
LPC - Lineø Cde Mútlation;
Sl Q - Sigal-to.Quantization'Noise Røtio;

YQ - Vector Quøntimtion.

Síntese de voz

A síntese de voz é uma das áreas de aplicação de processamento de voz que tem se

desenvotvido mais rapidamørte nas últimas décadas, principalmente devido ao avanço na

tecnologia de circuito integrado acompanhado pelas melhorias obtidas na metodologia de

síntese ã. uo". Ainda r*rñtu permanecem dificrúdades rezultantes do conflito de se obter

uma mÐdmização dzqualidadè de voz com urna min¡mizacao da utilização de memóri4 da

complexidade áe algoritmos e do tempo de computação I ROE 84, FLA 84].

De qualquer forma o fator crucial é a mønória pois o uso da mesm¿ é

frequentemente proporcional ao vocabulário do sintetizador.

o

a

a

a

a

a

a

a

O

a

O

a

a

a

a

a

Reconhccimento de voz

Uma das áreas de processam€nto de voz que tem apresentado bons resultados

evolutivos é a âre,ade reconhecimento de voz, principalmente pelo avanço das tecnicas de

amostragem do sinal ISAN 87, LEN 90, PEA 90, STR 90, COR 931'
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CAPÍTULO 5

Projeto e Implementação de um Sistema
de Manipulação de Voz

Os sistem¿s de processamento de voz foram desenvolvidos em ambiente que consta

dos segrrintes equipamentos: Estações de trabalho SUNs SPARCStation e SLCS,

interligidas .- ut*- rede Ethernet. Observe-se que esta zub-rede faz parte da rede do

ICUSõ, a qual interconectq além de SUNs, microcomputadores PC. A rede do ICMSC

está conectu¿u ¿ rede do ca¡npus através de uma SPARCStation com interfaces Ethernet e

FDDI.

5.1 Introdução

Neste capítulo serão abordados aspectos do projeto e de implementação dos

recursos referentès aos sistemas de processamento de voz, incluindo a definição do anrbiente

de desenvolvimento e como os recursos deste ambiente foram utilizados na implementação

dos Sistemas de Processamento de Voz.

O arnbiente de desenvolvimento dos sistemas de processamento de voz envolvern

basicamente equipamentos e software.

5.2 Ambiente de Desenvolvimento

As estações SIINs possuem um chip AIvf79C30 ADigital Subscriber.Controller, que

possui um conversor de sinal analógico para digitat (ADC) e digital para analógico @AC), o
qual é usado na implementação de um dispositivo de {dio que realiza a gravação ou

execução em um canal de som simples, sendo a operação selecionável por software.

5.2.1 Softrvares do Ambiente de Desenvolvimento

As estações de trabalho existentes operam sob um sistema operacional SunOS

interligadas em rede através de uma rede Ethemet. AssiÍt, temos um ambiente UNIX
juntamente com uma rede que utiliza os protocolos de comunicação TCP/P.

Portanto a implementação de senriços de voz nesta rede passa pelo SunOS , pela

rede e o dispositivo controlador de áudio.
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Sistema SUnOS

O sistema SunOS, desenvolvido pela SIJN Microsystems, U.S.A., é um sistema

operacional de rede construído como uma extensão do sistema operacional LINDq

fornecendo um sistema de arquivos distribuídos. O sistema usa o conjunto de protocolos

TCP/IP, sendo baseado no modelo integrado, com estações de trabalho, um sistema

multiusuário e uma rede local seguindo o paradigma cliente-servidor, sendo que tais

req¡rsos são gerenciados pelo sistema operacional4.3 BSD UNDa

Programação de Rede e sua interface com o S.O.

programas para computadores (softwares) são divididos em dois grupos: progr¿rmas

aplicativosã ptogr;"as de sìstema. Os programas aplicativos são responsáveis por resolver

or problemas para os uzuários e os prograûns de sisterna são responsáveis pelo

gerenciamento do 
"o-putador. 

O principat prograrna de sistema é conhecido como sistema

õperacional, que contiola todos bs recursos do sistema e oferece uma base onde os

aplicativos poä"* ser escritos e armazenados [TAl.{ 92]. 
^ 

comunicação com a rede está

inserida dentro do contexto de controle de E/S, sendo uma das principais tarefas de um

Sistema Operacional. Deste modo, o usuário de protocolos de comunicação dwe ter um

conhecimento detalhado do funcionamento destes sistemas.

euando um programa está sendo executado, este é chamado de processo, ê ã

maneira à. u- pror"rro-rolicitar do sistema operacional serviços é através de chamadas do

sistema (system' calls) ICOM 93], que formam uma interface entre o sistema operacional e

progra¡nas do usuário. Alguns exemplos de systems calls ño:

. forkQ, que cria um processo filho idêntico ao processo pai;

. open(), writd), readO e close$, que são responsáveis ern realizar a função de

abrir, escrever, ler e fecha¡ arquivos, respectivamente'

Este sistema foi desenvolvido para ser multiusuário e ter multþrocessamento, ou

sej4 possibilitar que multiplos e independentes processos sejam executados ao mesmo

t""ó;, seguindo ulgu*" pätiti"u de escalonamento. Em tIflIX, processos são as únicas

entiäaáes ãtivas tTAl.{ 921, sendo que, a rigor, um processo pode estar em três estados

(figura 5.1):

o pÍoce3glmento,
. pronto,
. bloqueado.

Um processo está bloqueado quando este aguarda alguma entradl de dadog saindo

deste estado e indo p*u p"ooio quando o dado chega. O estado pronto é também o estado

dos processos que neo ésteo r"ndo executados naquele instante e não estão bloqueados,

ugu¿r.d*do serem colocados em atividade pelo escalonador, que é a parte do sisterna

operacional responsável em administraf a política de escalonamento.

73



Projeto e Implementação

Bloqueado

Pronto

Executando
2

1

Figure 5.1 : Estados de processos em UND(.

Para implementarmos o senriço de voz na rde us¿unos um modelo denominado

cliente-senidor, disponível no ambiente UND(

Modelo cliente-servidor

O senidor é um processo que é inicializulo e que fica à espera que algum cliente o
procure solicitando serviços. Quando terminado o atendimerito do pedido do cliente, o

servidor fica em estado de pronto até a próxima chamada.

A evolução dos sistemas operacionais trouxe vários aperfeiçoamentos, tais como a

multiprogramação e os sistemas de tempo compartilhado (time shøing), o que tornou

posi*lî"r diversos processos independentes sendo executados em uma mesma rnriquina. A
õomunicação entre processos tornou-se então uma ferramenta fundamental no

desenvolvimento de software. O recurso de comunicação entre processos é utilizado para se

alcancar diversos objetivos, tais como troca de dados e sincronismo de operações.

Em implernentação de TCPÆP em UNDL as entidades a nível de rede, transporte e

aplicação são iormalmente implementadas como processos independentes. Deste modo, a

cãmunicação entre as entidadts de cada camada é apresentada como um problema de

comunicação entre pfocessos.

Para resolver os problemas de acesso aos protocolos de trarisporte, que é
basicamente um problema- de comunicação entre processos, temos vários mecanismos

disponíveis em UN[)L cada um tendo suas vantagens e dewantagens: Pipes, FIFOS,

Memória Compartilhad¡ e Semáforos, Sockets e TLI, etc.

Dentre eles, utilizamos o interfacea¡nento vta sockets: que são mecanismos do IPC

Qnterprocess Communications), implanentados em LINIX 4.3 BSD, que provê

òomunicação entre processos dentro do próprio sistema e/ou entre processos rodando ern

sistemas diferentes.
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Socftets é um tipo de API (Interface dos Programas Aplicativos) e é apresentado um

modelo deste na frpna5.2.

No modelo de comunicação com sockels, tem-se que a camada socket providørcia

uma interface entre as chamadas de sistemas encarregadas de realizar a comunicação dos

processos dos usuários e as camadas mais baixas (protocolo e dispositivo) IBAC 86]. Por

,uu u.", a camada de protocolos contém os módulos dos protocolos utilizados na

comunicação entre as máquinas onde estão os processos (no modelo é representado os

módulos icp . rp). A camada de dispositivo contém os ùivers que são necessários para

se obter o controie da rede. lJm socket pode ser visto como um ponto de acesso na

comunicação entre processos [COM 93], e esta comunicação obedece ao modelo cliente-

servidor, pois o pró."so servidor fica ligado a um determinado soclcet, aguardando uma

requisiçáo de conexão que será enviada pelo cliente.lJm sockef pode estar ern_ dois estados,

ativo oL passivo. Os est'ados dos socåeri nos sen¡idores é o passivo, e o estado dos soclrels

no clienté é o ativo, que realiza a solicitação da conexão. Ao núcleo do sistema operacional

frca atarefa de administrar as conexões internas [SUN 90c]'

Proj eto e Implementação

Camada de
Disoositivo

tcpCamada
Protocolo

Camada socket

Proces CÍentø Procasso Søtvidor

Rede

Camada de
Disoositivo

tcp Camada
Protocolo

Camada socket

Figura 5.2 : Esquema de comunicação com socl<ets.

Existem diversos tipos de comunicação que podem ser feitas por sockets, e estes

soc¡ets podem ter algumas propriedades de comunicação em comufrL como formatos dos

endereçôs dos protocãlos e'são^agnrpados em domínios IBAC 86]. os domínios existentes

na versão 4.3 BSD são três:

. (NIX domain, que é utilizado para comunicação enfre processos em uma

mesma máquina;
o Internet domain, responsável caso a comunicação entre processos tenha que

ser feita via redes TCP/IP, e

. Xerox NS domain, para comunicações utilizando protocolos )G'{S.
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Além do domínio, cada socket tem um tipo, que determina o modo que será re'alizada

a comunicação entre os processos. Os principais pontos de análise são a confiabilidade e o

sequenciamento dos dados, ou sej4 a garantia de que os dados cheguem no destino na

*eìma ordem em que foram enviados. Serão mostrados os dois tipos de sockcts possíveis

ILEF 89], chamados de stream socket e datagram sockcts.

A utilização de comunicação entre processos com stream sockets, ou circuito virh¡al,

utilnaprotocolos que fornecem serviços confiáveis de comunicação (orientados a conexão),

que garante também a chegada dos dados na me$na ordem em que foram enviados pEF
fil1. Ía com sockets do tipo datagrams, que utiliza serviços de comunicação não confiáveis,

não há a garantia de que os pacotes cheguem à seu destino, nem se estes pacotes estão

duplicadoJou fora de ordem. Os modelos desses dois tipos de comunicações são mostrados

nas figuras 5.3a e 5.3b.

Figure 5.3: Sockcrs utilizando serviços confiáveis e não confiáveis ISTE 90].

As chamadas de sistemas que compõem o sistema de comunicação com sockets

estão divididas em três grupos [SUN 90c]:

. chamadas que são utilizadas para manipulação de sockets do tipo stream,

. chamadas específicas do tipo datagram;

. chamadas comuns a a¡nbos os tipos.

As chamadas básicas que são utilizadas pelos dois tipos de comunicação são as

chamadas de sistema tStIN eObl que criam um novo sockct (socketQ), e bindO, que é

da coné¿o

writeo
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freadit l
l= !"it"$, f
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t-ockeüì I
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utthzada para especificaf, ao socket criado um endereço de um ponto final de comunicação.

A chamáda de- sistema close$ é utilizada para terminar a conexão, e realiza o

desalocamento do socket.

para socftets com tipo comunicação orientado a conexão, é necessá¡io fazet com que

o servidor espere um pedido de um cliente ILEF 89]. Isto é conseguido utilizando as

operações listenQ, que toloca o socket em modo passivo' e acceptQ, que !9m como função

e*traii o próximo requerimento de conexão recebido. Para o processo do cliente realiz¿¡-un

pedido dê conexão, ãste deve utilizar a chamada de sistema connectQ, que estabelece uma

ðonexão ativa com o servidor. Ambos os processos podem agora utilizar as operações

writeg e readg para enviar e receber mensagens (figura 5.3a) [SUN 90b]. No caso de

comunicação cóm sockets datagram, após ser criado um socket e este ser associado a um

ponto ñnal de conexão, basta utilizar as funções revcfrom$ e sendtoO para receber e enviar

dados (figura 5.3b).

close (soclf,d) Realiza o fechamento do soclcet

end env-tam end)
Coloca em bufrer. tam bytes lidos do socket soctf,d. ñcando o

endsreço do protocolo $¡e o enviou armâzenado em end env- de

tamanho

write(Sæbl{b¡fref,ta!q)

end-dest-tam-end)

Coloca em bufrer. ta¡q lidos do descritor socldd.

Escreve no descritor soclf,d- øm þrtes contidos em buffer.

transmissão que pode ser realizada de formas diferentes

controladas por flAg$ para o endereço end dest. de tamanho

Escreve no descritor soclf,d, tam bytes contidos no conjunto

connect($91@end oar,ggg) Realiza r¡m pedido conexão a uma aplicação servidora que tem

endereço especificado em endJnr. o campo tam estrá

relacionado com o tamanho da estrutura que contém o endereço

accept(socldd-end Pa¡.ta!q) Faz o socket soclf,d esperar um pedido de conexão do cliente

com ¡¡s meslnas propriedades deste socket o campo end oa¡

arrnazena identiñcador do socket que pede a conexão, e o cÍìmpo

tam contém o tam¡¡nho da estnrtura que conæm o endereço

listen($sla$q!aJll!) Deixa em estado pa.ssrvo o socket identificado por soclf,d.

indicando em
enfileiradas.

qlnnt o número de conexões que podem ser

bind(çocldd-enûtasq) Associa um socket criado identiñcado por soclûl com o

endereço Cnd de um protocolo especÍfico. O campo tam esttá

relacionado com o tamanho da estn¡tura do protocolo

Socldd=socket(falq¡llatipgDrotocolo) Cria um socket, de família de protocolos especificado em

família" com tipo de comunicação tipS. O campo orotopoþ é

utitiraOo para aplicações eçecializadas, e o socker criado é

em

Tabele 5.1 : Principais comandos de sockcts
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Dispositivo Controlador de Áudio

O dispositivo de ar¡dio da SPARCStation utiliza um canal de som através do chip

AM79C30A que tem um conversor ADC e DAC, podendo gerenciar através de software

tanto uma entràda quanto uma saída, representadas em geral por um microfone e um fone de

ouvido, respectivamørte.

Os dados digitais de áudio são amostras obtidas a uma ta¡<a de 8000 amostrals com

uma precisão de 12 bits, comprimido segundo a quantizaçáo p-law para 8 bill Assinn, a essa

t*" ä dispositivo de áudio tem uma qualidade equivalente a um serviço telefônico padrão.

para gravar entrada de áudio, utiliz¿-se aplicações open$ para abr.r o dispositivo

/dev/audio e ã chamada de sistema read$ para ler os dados deste dispositivo' Do mesmo

modo, dados de som são enviados para a porta de saída de áudio através da chamada de

sistema writd).

O estado do dispositivo de áudio pode ser apurado ou modificado pelo comandos

ioctl com os parâmetros AUDIO_GETINFO e AUDIO-SETINFO, respectivamente. Tais

comandos utilizam o dispositivo /dev/audioctl , que é usado quando for conveniente ter uma

aplicação (tal como um painel de controle de volume) que modifique certas características

¿ä ¿irpositiuo de áudio enquanto ele estiver serido usado por um processo não relacionado.

Os comandos ioctl operam a estrutura de áudio-info, que está definida mais à frente,

em estrutura de informações do dispositivo de áudio.

Arquivo de áudio

Um arquivo de áudio usado pelo dispositivo de áudio das SPARCStations é formado

por duas partês contíguas, sendo que a parte inicial contém o header e a segunda parte

ðontém or dudor digitais de áudio correspondentes ao som arrnazenado. Tais arquivos de

áudio apresentam a extensão au.

Header do arquivo de áudio

No tocante a definição do header de um arquivo de áudio, segundo a veryão l.l de

22ll2lgg da Sun Microsystems, podemos dizer que o header do arquivo de áudio é definido

pela seguinte estrutura:

typedef struct {
unsigned
unsigned
unsigned
unsigned
unsigned
unsigned

) Audio_hdr;

sample_rate;
samples¡ler_unit;
b¡es1er_unit;
channels;
encoding;
data_size;

/* amostra, pot t.gt-do */
/* amostras por unidade t/
/* b¡es por amostras */
/* número de canais */
/* formato de codificação dos dados */

/* comprimento dos dados (opcional) /
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Onde os ca¡npos são especificados por:

sanple_rate Número de a¡riostras por segundo (por canal de som)

samplesjer_unit Este campo descreve o número de amostras
representadas por unidade de amostra. Amostras de

áudio podem ser armazenadas individualmente, ou em

caso de formato comprimidos, agrupados por
algoritmos específicos.

bytesjer_unit

char¡nels

Número de b¡es armazenados para cada amostra.

Número de canais. Para uma dada quantidade de ternpo
o conjunto consistindo das amostras de cada canal é

denominado um pacote de a¡nostras.

encoding

data size

Formato de codificaçäo de dados.

Número de bytes do arquivo. Este valor é apenas

informativo, e pode receber a atribuição
AUDIO-UNKNOWN-SZE se o tamanho for
desconhecido (por exemplo, se o dado está sendo

gravado ou gerado para outro processo).

Os valores dos quatro primeiros campos são usados para calanla¡ o deslocamento

dado um tempo particular, e vice-versa" especificamente:

segundos: deslocamento / C
deslocamento: segundos * C

onde:

Q = (channels * bytes¡rer-unit * sample-rate) / samples¡ler-unit

Obsenre-se:

A codiñcação usada para ISDN u-Iaw é I þadrão usado no Alvl79C30A);

#defineAUDIO-ENCODING-ULAW (l)
/* ISDN u-lat+, (ISDN - Integrated Services Dgtal Networþ */

O valor usado para tamanho indeterminado é zero'

#defineAIJDIO UNKNOWN-SIZE ((unsienedx-0))
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Estruû¡ra de informação do dispositivo de áudio

As características sobre o controlador de áudio e seus parâmetros em relação a

entrada (record), rrrtda(ptay)e o seu ganho fgain) são definidas na estrutura audio info.

Esta estrutura é acessada pelo programador através dos comandos ioctl com os

parâmetros AUDIO-GETINFO e AUDIO-SETINFO :

typedef struct audio info

{
struct audioirinfo record;
struct audio-prinfo PlaY;
unsigned monitorgain;

) audio_info_t;

/* informação do estado de entrada */
/* informação do estado de saída */

/* ganho entrada/saída */

Onde audiojrinfo, usado na estrutura audio-info é definida como

struct audio¡lrinfo
{
À Os seguintes valores descrevem a codificação dos dados de áudio */

unsigned sample-rate;
unsigned channels;
unsigned precision;
unsigned encoding;

/* Os seguintes valores dão a configuração do dispositivo de controle de áudio */

/* amostras por segundo */
/* número de canais */
/* número de bits por amostras */

/* método de codificação dos dados */

/* nível de ganho */
/* porto de E/S selecionado */

/* número de amostras convertidas */
/* contadof de EOF, (somente Para

sonorização)*/
/* 0 para continuar e;É 0 para pausa */

l* * 0, le overflow/underflow *l
l* * 0, se um processo procura acesso */

unsigned gafuu

unsigned port;

/* Os seguintes valores descrevem o estado atual do dispositivo */

unsigned samples;
unsigned eof;

unsigned char pause;

unsigned char error;
unsigned char waiting;

/* Os seguintes valores são sinalizadores do estado do dispositivo de entrada/saída */

unsigned char open; l* * 0, se concedido acesso para abertura */

unsigned char active; l* # 0, se E/S ativa */

);
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5.3 Implementação de Sistemas de Processamento de Voz para

Gerenciamento de Redes

Este trabalho faz parte do desenvolvimento de um sisterna de gerenciamento de

redes em que sub-sist"*"r d. processaÍiento de voz e imagem são ferramentas utilizadas

para agjllø;ar o processo de gerência.

Em face a estes fatos, a implementação trata de três sistemas, todos caracterizados

pelo relacionamento de voz à nível de rede de computadores.. A.. tl.t aplicações

implementadas mostram exemplos de utilização de recursos de voz disponíveis em redes de

computadores SunOS:

. conyen¡ão de texto para fala, que consiste basicamente na área de processametrto

de conteúdo, que é uma das áreas de aplicação tecnológicas do processamento de

voz;
. comunicação on-line, que possibilita a comunicação, via voz, efitre os elementos

participantes de uma..d", b". como a emissão de mensagens para os usuários da

rede;
o g€rgnciemento de um banco de dedos, composto de sisteÍia gerenciador de

mensagens de áudio, relativas a um sistema de processamento de voz para gerência

de redes.

5.3.1. Sistema de Conven¡ão de Texto para Fala

Introdução

Sabemos que a língtla em geral, e a portuguesa falada no Brasil em particular, é

formado por segmentos dJnominadãs palawas e estas por sua vez podem ser subdivididas

em sílabas, qu. øo sons pronunciados em uma única expiração, e fonønaa que são sons

;;d;r de eät¿belecer Oist'inçao significativa entre duas sílabas, estabelecendo portanto três

níveis hierárquicos: palarnas, i1a¡ai e fonønas, como foi visto no capítulo 4'

Um sisterna de conversão de texto para fala pode ser visto como um sistema que

.pr.r"nt. 
" 

capacidade de converter uma seqüência de texto qualquer eT.uma fala humana

cãmpreensíroel. O 11i.t et hierárquico selecionado para implernentação foi o fonem4 pois

dentre eles é o que apresefita melhores ca¡acterístióat oo tocante a uma menor utilização de

memória e maioi nível de universalização em relação a língua.

A conversão de texto para fala está se tornando firmemente em um importanle

componente de aplic.iO"r de vozlcomputação, estimulada pelo cresc.ente universo da

,nuttiø¿iu. Aplicaþes anteriores que neðessitavarn saída de fala produziam urna fala pela

concatenação de um sequência apropriada de frases, palawas e sílabas pré-gravadgt 9
resultado não era verdadeiramente runa fala sintetizada mas sim um inteligente rearranjo de

.*pr.rrO.r vocais já existentes. Esta aplicação era muito útil para aplicações que requeriam
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um vocabulário de saíd¿ relativamente restrito, tais como um sistema de auxílio a listas

telefônicas, o qual pronuncia somente algumas frases limitadas e números telefônicos ISTR
eOl.

Ainda assim a inflexão da voz eÍa um problema: alguns fragmentos de fala foram
gravados várias vezes com diferentes inflexões, e o sistema de aplicação tinha que selecionar

ã versão adequad4 dependendo do contexto. Sistema de síntese de voz estão agora

disponíveis parä operar diretamente a partir de um texto de entrada para produzir uma saída

sinietizàda. Estes iistemas podem variar largamante em sofisticação. Dispositivos terminais

simples requerem a aplicação para especificar fonemas e inflexões; já dispositivos terminais

maii sofisticados podèm converter um texto ern inglês não anotado em um fala inflexionada

apropriadamente. Alguns dispositivos ainda analisam o contexto linguísticos para fazer a

deciseo de pronúncia lpor exemplo, na língua inglesa ,Sr. pode ser pronunciado como sint
ov street), ã ebs podem aplicar regras etnicas de pronúnci4 dependendo da sua aparente

nacionalidade de set¡ sobrenome. Estes equipamentos de topo de linha são particularmente

úteis em aplicações que devem pronunciar informações de um banco de dados arbirário do

que frases fixas.

Porern, convém salientar que tais sisternas são desenvolvidos em diversas línguas que

não a portugues4 e assim para que se liwe das restrições lingpísticas é necessário que s€

trabalhe com fone.as e regras gramaticais específicas da língua portuguesa. Para a
implementação é necessrârio a utilização de uma metodologia e para isso usaremos

conceitos descritos por [DIL 84, KLA 87, OM 90].

Metodologie

Os passos a serem seguidos para a montagem do sistem¿ de conversão de texto para

fala são

. criação de arquivos digitais dos fonemas da língua portuguesa;

. criação de arquivos de abreviaturas reconhecíveis;
o criação de software normalizaclor do texto de entrada;
. criação de software de transformação dos caracteres para fonemas;

. criação de software de montagem do vocábulo digital;
r criação de software de sonorização do arquivo de áudio'

Arquivos digitais de fonemas

para criar arquivos digitais dos fonemas da língua portuguesa utiliza-ry a aplicação

Soundtæ4 uma feråmenta ãe granação e execução de arquivo de áudio, disponível no

ambiente SunOS, obtém-se os fonemas básicos , a partir de palawas que apreseritem este

fonema característico, e a parte digtal deste fonema é distinguida do resto da palawa e

annazenada em um arquivo digital.

Tem-se a partir daí então arquivos digitais de sons básicos, correspondentes aos 33

fonemas usados para repres€ntar os sons da fala na língua portuguesa falada no Brasil.
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Arquivos de abreviaturas rsconhecíveis

Trata-se de uma lista linear que contém nós com a segUinte estrutura:

struct abrev

{
char ab [6];
char extenso [30];

ì.t,

Tais abreviaturas localizadas pelo software de normalização do texto (visto a seguir)

são substítuidas pelo seu equivalente em extenso.

Normalização do texto de entrada

O processo de normalização do texto de entrada é responsável pgla expansão de

abreviaturås para sua forma escrita extensa, expansão de números, quantias monetárias e

datag maniiulação de pontuação e outros caracteres de entrada não-alfabéticos,

transformando-os em um arquivo padrão.

Módulos do sistema texto/fale

A estrutura básica de funcionamento do sistema de conversão de texto para fala é

composta de diversos módulos que podem ser visualizados na figura 5'4:

o módulo normalizador;
o módulo fonemizador;
. módulo de maPeamento/montagem;
o módulo de sonorização.

Transformação de carecteres pera fonemes e montagem do vocábulo digitel

Seguindo um conjunto de regras e urna lista de exceções a estas regras, vistos no

capítulo 4jos vocábulos áo arquivo padrão são transformados em um conjunto de fonemas,

"-prnir 
dás quais obtém-se os sons-digitalizados correlplndentes, que estão armazenados

.rÅ for-" de arquivo; montando-se então o vocábulo digital, na forma de um arquivo de

áudio.

Sonorizaçåo do arquivo de áudio

Um vocábulo digital que é um arquivo de áudio (header + dados digitais) é enviado

para um buffer.r pu.oi". Oé t fUytes e de lá para o /dev/audio, resultando na emissão

,onoru. tai procesjo é repetido até chegar ao final do arquivo de áudio que coritém o

vocábulo.
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Figura 5.4 : Estrutura básica de funcionamento de conversor torto/fala.
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A comunicação on-line entre os elementos participantes de ulna rede de

computadores, muito mais que uma comodidade para possibilitar a comunicação entre

usuários da rede, tem a vantagem de se tornar um elemento de grande valor junto ao

gerenciamento de redes, pois pode fornecer a possibilidade de realtzat a comunicação entre

os usuários da rede em seus três níveis:

o ponto<-ponfo (envia-se a informação para uma máquina específica) .

. brædcasting (envia-se a informação para todas as mriquinas da rede);

. multicastry (envia-se a informação para um grupo de máquinas da rede);

Na verdade, como nossa rede não têm multicast-W instalado, trabalhando portanto

somente com um destinatário, os sisternas de comunicaçao brædcasting e multicasting

estão prejudicados, sendo implementados através de uma operação ponto-a-ponto realizada

várias ,rér"r, alterando-se õ destino. Portanto, podemos dividir em dois gnrpos de

implementação: ponto-a-ponto (1 : l) e ponto-a-grupo (l : n; brædcasting e multicasting).

No ponto-a-ponto têm-se um par cliente-servidor, em cada máquina" que reahzarâ a

operaçäo dè comunicação on-line entre as máquinas envolvidas (ñgura 5.5), utilizando-se

um canal de comunicação não orientado à conexão (uDP).

Os esquemas b¿isicos do cliente e servidor podem ser vistos nas figuras 5'6 e 5'7,

respectivamente, onde se usa um canal não orientado à conorão, do tipo UDP O protocolo

tlOp fornece um senriço de transporte não totalmente confiável, mas é mais nþido e neste

sistema supre integralmente as necessidades inerentes a este tipo de apliclCão. Obsen¡e-se

que na figura 5.6 tem-se a possibilidade de entrada por microfone (comunicação on-line) e

tämUem altravés de um arquivo de áudio (usado ern manutenção de mensagens de áudio).

No ponto-a-grupo utiliza-se o procedimørto ponto-a-ponto tantas Yezes quantas

forem necessárias, alierando-se a nuiquina destino. A relação de mriquinas destino podem ser

passadas via gerørciador da rede (Multiview), representada por t¡ma lista linear formados de

nOr ¿o tipo ñost, cuja estrutura de dados contém as seguintes informações sobre os åosfs,

segundo Multiview [ODA 9a]:

lrnct hat
{

cùr bmoclj0l; lt ñ 6 tns'l
ch ffi¡üttl; /'cad¡¡qoftdco Ô i¿s'l
cbffi{lq; l'r¡dr¡q¡lú¿tú6hñ'l
ci- btqlt!0|; /' tüli4o Srorúcr b he 'l
cb hhtdtltl; /¡ tipo d. tñæ do i¿ú'l
cb qt2l; /¡inl¡F ohúEorytÊ SNMP t/
ùrr; /'FÉfo(x,t) ô¡únthêg¡¡c4o'/
ia¡ /'d¡ooq@&!drÉ&'/
æt ùú LdÉ /' pGi¡o pü¡ o Fû¡ú åo¡r n li¡'/
fr¡ct hú tdoG /' púùD pûro þrúËb n frû'/

) lùifrd;
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Figura 5.5 : Esquema dos gockets na comunicação on-line entre duas máquinas.
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AM79C30A /dev/audio

alt€ração

de parâmetros
/dev/audioctl arquivo.eu

AUDIO GETINFO

AUDIO SETINFO

+

microfone arquivo de áudio

read( )

butrer
(1 Kbyt€)

clos{ )

)

microfone

sendto( )

e,ndereço do servidor

Figura 5.6 : Esquema básico - cliente na comunicaçio onJine

endereço do clienæ

AUDIO-GETINFO recvfrom( )

+
buffer

(l f$yte)
clos{ )

falanteAUDIO-SETÏNFO writel ¡

+

Figura 5.7 : Esquema básico - servidor rta comunicação on-line .

Assinn, tal sistema fornece um suporte importante para uma comunicação eficiente e

rápida ao gerenciador da rede, tanto quanto possibilita a comunicação entre dois usuários,

dentro de redes Ethernet.

e

som

¡I

/dev/a¡¡dio AM79C30A

/dev/audioctlalteração
de parâmetos
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5.3.3 Sistema de Manutenção de Mensagens de Áudio

O sistema de manutørção de mensagens de áudio é capaz de gerørciar o banco de

dados de mensagens gravadas, possibilitando inclusões, exclusões, alterações, consultas ao

banco de dados de mensagens de áudio do sistema gerenciador.

Tais mensagens são organzadas como é mostrado na tabela 5.2, com alguns

exemplos.

Sistema com problemas. Faça logout
imediatamente.

Disco dos usúarios perigosamente cheio
Limpe sua área.

usuanos

O servidor sairá do ar em
minutos.

Sistema sern backup por dias.

Superusuario logou na máquina

Disco de spool perigosamente cheio.sistema

Disco dos usúarios cheio.

Falta de conexão com o mailhost.

Rede sobrecarregada.

Não existe rota para

Roteador fora do ar

gerente

rede

Domínio sem conexão externa.

Destinatário Assunto Mensagem

Tabela 5.2 : Divisão de mensagens quanto ao destinatário, assunto e exemplos.

O sistema compõem-se de

. arquivos digitais de mensagens;

. arquivos de texto de mørsagms;

. software que realiza o gerenciamento de banco de dados de mensagem de

audio.

A duplicidade de informações em relação aos arquivos de texto e de som se justifica

pela possível presença de máquinas que não tenham recursos de audio.
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Arquivos utilizedos e estruturr de dados

Segue-se os arquivos utilizados e suas respectivas estruturas de dados:

. Lista linear contendo as informações de cad¡ menstgem em um dos nós

com a seguinte estrutura:

struct mensa

{
char codigo[7]; /* código da mensagem t/
int num-seg; /* número de segmørtos */

struct -"no *promens; /* ponteiro par.a a próxima mensagem na lista*/

struct mensa *antmens; /* ponteiro para a mensagem anterior na lista*/

);

. Arquivo que contém e mensagem escrit¡ de modo extenso (arquivo.txt):

struct m-extenso

{
char extensol256l; /* código da mensagem */

)

. Arquivo que contém a mensagem de ¿fludio corespondente_a mensagem escrita

de modo ð*ten.o é um arquivo que atende as características de um arquivo do tipo

ru (header + dados digitais).

Opereções

pa¡a realizar o que se propõe o sistema reafizaas seguintes operações básicas:

. inclusão;

. consult4,

. alteração;

. exclusão;
o list4gemi
. soundtool,
. fim.

Descrição de Operações

Inchsão - realizaa entrada dos seguintes campos:

l. código da mensagem;
2. texto da mensagem;
3. arquivo(s) de áudio da mensagem.

Observe-se que o c¡Ìmpo de número de segmentos é obtido a partir do texto da

mensagem.
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Consulta - real:ø:ada através da digitação do código da mensagem desejada. A partir

do código é iniciado um processo de busca na lista linear que contém as informações de

cada mensagem. Se a informação não for encontrad4 é enritida uma mensagem de erro, caso

contrário são abertos os arquivos de texto e áudio. A partir do momento em que os arquivos

estejam abertos, a mensagem escrita do arquivo texto é mostrada na tel4 sendo possível

realizar a operação de execução sonora do arquivo de audio. Observe-se que a partir de uma

posição de código na list4 pode-se realiza¡'a navegação por todas as mensagens.

Atlcraçño - realiz.adaa partir da digitação do código da mensagem desejada. A partir

do código é iníciado um processo de busca na lista linear que contém as informações de

cada mensagem. Se a informação não for encontrada" é emitida uma mensagem de erro, caso

contrário saó abertos os arquivos de texto e áudio. A partir do momento em que os arquivos

estejam abertos, os campos podem ser alteradog sendo possível re'alizar a operação de

gravação e execução do arquivo de áudio.

Exctusño - realizadaatravés da digitação do código da mensagem desejada. A partir

do código é iníciado um processo de busca na lista linear que contém as informações de

cada mensagem. Se a informação não for encontrada" é emitida uma mensagem de eûo, caso

contrário são abertos os arquivos de texto e áudio. A partir dai, haverá ou não a exclusão a

partir de uma confirmação.

Lístagem - possibilita a emissão de todas as mensagens escritas cadastradas e seus

respectivos códigos.

Sounúool - possibilita o acesso a esta ferrament4 disponível no a¡nbiente SunOS,

que permite operações de gravação e execução de arquivo de áudio.

Fím - realiza o término das operações do sisterna.

Observações Gerais sobre o sistema de menutenção de mensagens de áudio

- Elementos de substituição no arquivo de mensagem escrita.

Exemplo:

Roteador fora do ar.

Roteador # # fora do ar

Onde o elemento de substituição (#_#) representa o término de um segmento e o

início de outro, indicando a presença de uma informação que virá do sistema e não

possuindo arquivo de áudio, este é criado a partir do sistema de conversão de texto para

falg visto na seção 5.3.1.

da tabela 5.1:
é representado por:
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- Nomenclatura dos códigos de mensagens:

Mensagens p¿lra o Gerente Sobre a Rede: MGESÐO(
Mensagens para o Gerente Sobre o Sistema: MGERS)O(
Mensagens para o Usúa¡io: MUSEruO(

Onde )O( é o número da mensagem.

- Nomenclatura dos arquivos de texto:

Os arquivos de texto tem a mesma nomenclatura dos códigos de mensagens.

- Nomenclatura dos arquivos de áudio:

A existência de elementos de substituição (#_#), indica que existe mais de um

segmento de texto, o que acarreta a existência de igual número de arquivos de áudio

vinculados ao arquivo de texto.

Ex.: da tabela5.2:

mensagem:

arq. texto

O servidor sairá do ar em minutos.

MUSEROO.TXT O servidor # # surâdo ar em #-# minutos.

a

a

a

arquivos de
áudio

MUSEROOA.AU
MUSEROOB.AU
MUSEROOC.AU

: referente ao som de: O senridor;
: refererite ao som de: sairá do ar em;

: referente ao som de: minutos.
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CAPÍTULO 6

Conclusões e Trabalhos Futuros

A necessidade de gerenciamento de redes de computadores e a crescente

complexidade destas redes tem levado à necessidade de um maior número de ferramentas
disponíveis ao administrador de rede. Os recursos de multimídia são fatores que tem se

tornado essenciais neste contexto. Assim, no âmbito da multimídiç autútzação dos recursos

de voz disponíveis nas estações de trabalho das redes torna-se cada vez mais desejáveis

tanto nas tarefas de gerenciamento quanto na sua utilização pelos usuários como forma de se

obter um meio de comunicação mais efrcaz.

Deste modo este trabalho de mestrado se dividiu em duas partes. Na primeira delas

foi realizado um amplo estudo teorico envolvendo os vários conceitos de natureza
multidisciplinar envolvendo redes de computadores, seu gerenciamento, elementos de

fonética e processamerito de sinais. Jâ ¡a segunda paf,te, constituída do projeto e

implementação de três aplicações básicas envolvendo as áreas multidisciplinares da primeira
parte e o ferramental básico necessário para se realhar não so estas implementações como

outras aplicações que venham a se utilizar dos recursos de voz disponíveis no ambiente de

desenvolvimento do trabalho.

Assinq todos os esforços se concentraram em reahzar um levantamento dos

conceitos e da tecnologia básica existente envolvendo cada uma das áreas de conhecimento
que se relacionam com as atividades de utilização de recursos de voz em redes de

computadores e apresentar indicações no sentido de se direciona¡ estudos mais profundos

dentro destes diversos campos.

No tocante especificamente aos três sistemas básicos apresentados não houve a
preocupação nem a pretensão de se esgotar o assunto, visto que englobam áreas que vão

desde aplicações conceitualmente de relativa simplicidade (comunicação on-line) indo até

aplicações que podem alcançar alto grau de complexidade e relativas a pesquisas, de um

modo geral, bastantes incipientes no tocante a montagem de modelos fonêmicos mais

elaborados em língua portuguesa (conversão texto para fala).

Deste ponto de vista este trabalho pode servir como ponto de partida para trabalhos

mais completos e elaborados, calcados nos exemplos aqui discorridos. Dentre eles podemos

citar uma conexão de comunicação on-line a um sistema de gerenciamento com recursos de

multimídi4 como o Multiview, visto no capítulo 4, extrapolando os limites das Suns através

dos protocolos de comunicação TCP/IP e da utilÞação de outros equipamentos de

diferentes tecnologias, constando de placas de som (por exønplo, SoundBlasteÒ.Além da

implementação de broadcasting real através do rmlticasting-fP.

92



Cat&¿îrùIwtFúü6

No tocante ao conversor de texto para fal4 poderiam ser incluídos módulos que

contemplassem a tonicidade das sílabas e a inflexão das sentørças, tornando o resultado final
um voz reconstituída muito mais agradável e com maior grau de inteligibilidade no tocante
ao sentido da frase.

Para tanto sugere-se a incorporação de módulos com a finalidade de utilizar alofones
(diferentes apresentações de um mesmo fonema) e um controle de volume do áudio dentro
de uma palawa ou sentença, visando a incorporação do acento tônico, o que sem dúvida
resultará um melhor nível de compreensão pelo ouvinte da voz obtida" em relação a fala
obtida pelo nosso modelo.

Em relação aos sistemas descritos no capítulo 5, existem as tarefas de incorporação
às versões posteriores do sistema Multiview, para que os sistemas propostos possam ser

usados a nível de gerenciamento, em um arrbiente tão heterogêneo quarito o Multiview se

propõe.

Obviamente trataÍi-se de trabalhos com algum grau de complexidade a serem
realizados, e que por sua enorrne gama de possibilidades não cabe aqui zua anrilise; nras que

indicam a direção para que se possa ter cada vez mais sistemas utilizando-se os recursos de

voz de uma forma distribuída.
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ACSE - Association Control Service Element : elemento do serviço de aplicação
responsável pelo estabelecimento e liberação de conexões.

Agente de gerenciamento de rede : a implementação de um protocolo de gerenciamento

de rede que troca informações de gerenciamento com uma estação de gerenciamento de

rede.

ARP - Address Resolution Protocol : o protocolo do conjunto de protocolos Internet
utilizado para mapear endereços IP em ørdereços fisicos.

ASN.I - Abstract Syntaxe Notation One : a linguagem OSI para descrever sintære

abstrata.

BER - Basic Encoding Rules : a linguagem OSI para descrição da sintære de

transferência.

Checl¡sum : ulna soma aritmética utilizadapara se verifica¡ a integridade de dados.

CMIP - Commom Management Inform¡tion Protocol : o protocolo OSI para

gerenciamento de redes.

Cll[IS - Commom Management Information Service : o serviço oferecido pelo CMIP.

CMISE - Commom Management Informetion Senice Element : o elemento de serviço
de aplicação responsável pela troca de informações de gerenciameto de redes.

CMOT - CMIP over TCP/IP : o mapeamento do modelo de gerenciamento de redes OSI
p¿Ìra o gerenciamento de redes baseadas no conjunto de protocolos Internet.

Conjunto de protocolos Intcrnet : uma coleção de protocolos de comunicação
originalmente desenvolvidos sob responsabilidade da DARPA. O conjunto de protocolos
Internet, ou TCPÆP, é atualmente a soluçio defacto para redes abertas.

DARPA - Defense Advanced Rese¡rch Projects Agency : uma agência do Departamento

de Defesa dos Estados Unidos que financia pesquisas de alto risco e custo elevado. O
conjunto de protocolos Internet foi desenvolvido pela DARPA. A DARPA era conhecida
como ARPA (Advanced Research Projects Agency), quando a ARPAI.{ET foi construída.

Endereço broadcost: endereço IP ou específico do meio referindo-se a todas as estações

no meio.
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Estação de gerenciemento de rede : o sistema responsável pelo gerenciamento da rede.

FTP - File Transfer Protocol : o protocolo de aplicação que oferece o serviço de arquivos
no conjunto de protocolos Internet.

Gateway : o roteador, seguindo a terminologia Internet. É também usado como entidade
responsável por mapeamentos complexos, geralmente a nível de camada de aplicação.

HEMS - High-level Entity Management System : um primeiro experimento
gerenciamento de redes.

no

IAB - Internet Activities Board t a organização tecnica que controla o desenvolvimento
do conjunto de protocolos Internet.

ICMP - Internet Control Message Protocol : um protocolo simples de notificação para o
IP.

IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers : uma organnação profissional,
que, como parte de seus serviços para a comunidade, realiza alguns trabalhos de prê
padronizações para a OSI.

mEE E02.x : conjunto de padrões para redes locais desenvolvidos pelo IEEE.

IMPs - Inter{ace Message Processon : elementos chaveadores, usados para con€ctar dois
ou mais canais de transmissão, recebendo e transmitindo dados através da linha correta.

internet: fisicamente, uma coleção de redes de comutação de pacotes interconectadas por
gatewaysjuntamente com protocolos que permitem que funcionem logicamente como uma
única rede virtual.

Internet : uma grande coleção de redes conectadag inicialmente nos Estados Unidos,
rodando o conjunto de protocolos Internet. As vezes referido como DARPA Internet,
NSF/DARPA lnternet, ou Federal Research Internet.

IP - Internet Prctocol : o protocolo de rede do conjunto de protocolos Internet que

oferece o serviço de transporte não orientado a conexão.

ISDN - Integrated Services Dig¡tel Network : definida pelo CCITT como uma rede que

fornece conectividade end-to<ttd e suporta uma grande va¡iedade de serviços, envolvendo
ou não voz, aqual os usuários podem acessar através de um conjunto limitado de interfaces
padrão usuário-rede.

ISO - International Organization for Standardiz¡tion i a organiz,ação que produz
muitos dos padrões mundiais. O OSI é somente uma das muitas áreas padronizadas pelo

ISO/IEC.
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ISODE - ISO Development Environment : uma ferramenta de pesquisa desenvolvida
para o estudo das camadas superiores do OSI.

LAN - Local Area Network : uma rede de computadores que fornece alta velocidade,
transferência com baixa latência e é limitada geograficamente.

LLC - Logic Link Control : executa as funções de enlace de dados independente do meio
e do controle de acesso ao meio.

LME - Layer Management Entity : num sistema OSI, a entidade dentro de uma camada
que interage com a SMAE.

LPP - Lightweight Prcsentation Protocol : um protocolo que implementa um serviço de
apresentação OSI mínimo, usando um protocolo de propósito especial.

MAC - Medium Access Control : define o metodo de acesso ao meio, comunicando-se
com as camadas superiores através do LLC.

MIB - Management Informetion Base : uma coleção de objetos que podem se acessados

via um protocolo de gerenciamento de rede.

NFS - Network File System : protocolo desenvoMdo pela SUN Microsysterns que utiliza
o IP para permitir que um conjunto de computadores interligados em rede acessem os

sistemas de arquivos uns dos outros. A vantagem principal do NFS sobre protocolos de

transferência de arquivos convencionais é que o NFS esconde as diferenças entre arquivos
remotos e locais colocando-os no mesmo espaço de nomes.

Nó gerenciado : um dispositivo de rede que contém uma implementação de um agente de
gerenciamento de rede.

OSI - Open System Interconnection : um esforço internacional para facilitar a

comunicação entre computadores de diferentes fabricantes e tecnologias.

PDU - Protocol Data Unit : um objeto de dado trocado entre camadas contendo dados do
usuário e informações de controle do protocolo.

Protocolo de gerenciamento de redes : o protocolo utilizado para transportar informações
de gerenciamento.

RFC - Request for Comments : uma série de documentos que descrerre o conjunto de
protocolos Internet e os experimentos relacionados.

ROSE - Remote Operation Service Element : elemento do serviço de aplicação
responsável pelas interações de re Ete st I rep lay.

SGMP - Simpte Gateway Monitoring Protocol : o predecessor do SNMP
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Sintaxe abstratr : uma descrição de um tipo de dado que é independente de restrições e

estruturas de máquinas.

Sintaxe de transferênci¡ : uma descrição de uma instância de um tipo de dado que é

expresso como uma string de bits.

SMAE - System Management Application-Entity : em um sistema OSI, o processo

responsável pela coordenação entre as LMEs e o protocolo de gerenciamento.

SMI - Stmcture of Management Information : as regras usadas para definir os objetos
que podem ser acessados via um protocolo de gerenciamento de rede.

SI\IMP - Simple Network Management Prctocol : protocolo de aplicação do conjunto de

protocolos Internet que oferece serviço de gerenciamento de rede

SI\tMPv2 : segunda versão do modelo de gerenciamento de redes lnternet.

Subrede : um s€gmento de uma rede.

Subrcde de Comunicação : conecta os hospedeiros, tendo como tarefa a transferência de

mensagens de um hospedeiro a outro.

TCP - Transmission Contrcl Protocol : o protocolo do conjunto de protocolos Internet
que oferece serviço de transporte orientado a conexão.

TCP/IP : veja Conjunto de Protocolos Internet (Internet Suite ofProtocols).

TELNET : o protocolo de aplicação que oferece um serviço de terminal virtual no

conjunto de protocolos Internet.

UDP - User D¡t¡gr¡m Protocol : protocolo do conjunto de protocolos Internet que

oferece senriço de transporte não orientado a conexão

WAN - Wide Area Network : qualquer número de tecnologias fornecendo transferência

geografi camente distante.

IVWW - \üortd Wide Web : ambiente usado para a publicação de informações, disponível

na Internet.
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