
MCONF: o novo sistema de 

Webconf da RNP  

V WORKSHOP do POP-RS e 

Reunião da Rede Tchê 

Outubro de 2014 

Valter Roesler: roesler@inf.ufrgs.br  



Sumário 

• Definição do Mconf, histórico, arquitetura, interface com o 
usuário; perfis de usuários. 

• Definição do portal web, conceitos de comunidades, salas públicas 
e privadas, . 

• Interface moodle do Mconf. Conceitos de streaming e 
transmissão para muitos.  

• Interface administrativa. Sistema de estatísticas. 



Mconf em uma frase 

Um sistema de multiconferência 

opensource escalável e interoperável 

para web e dispositivos móveis 



Histórico do Mconf 
• Ago 2010: submeteu-se projeto para Grupos de Trabalho RNP 

– Projeto aprovado 

– GT-Mconf  Fase 1: nov/2010 a out/2011 

– GT-Mconf  Fase 2: nov/2011 a dez/2012 

– SE-Mconf: jan a dez/2013 

– Modelagem do serviço RNP: jan a dez/2014 

• Jun 2011: submeteu-se projeto para rede CLARA (Cooperacción Latino 

Americana de Redes Avanzadas). Projeto aprovado 

• Jun 2013: Mconf lançado como serviço na UFRGS 

• Out 2014: Mconf lançado como serviço INTERNO na RNP 

• Jan 2014: Proposta de lançar Mconf como serviço da RNP 



Como se cadastrar no Mconf? 
• A nova plataforma do serviço de Conferência Web, denominada Mconf, já 

está disponível a todos os colaboradores da RNP no endereço 

https://mconf.rnp.br. Esse primeiro contato será dedicado à adaptação 

dos usuários e a um acompanhamento de perto pelas equipes de 

suporte, operação e gestão da plataforma. O objetivo é identificar 

necessidades e pontos de melhoria, além de a análise da performance e 

estabilidade do ambiente. 

 

• Testes realizados nas últimas semanas confirmam que uma única sala de 

Conferência Web tem capacidade de reunir mais de 250 usuários, mais 

que o dobro da plataforma atual. Acesse a página da ferramenta na Wiki 

para aprender a usar o sistema. 

 https://wiki.rnp.br/pages/viewpage.action?pageId=86106582  
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1: Clientes 

Visão geral do Mconf 



Cliente Mconf Web 



Cliente Mconf Mobile 



2: Portal Web 

Visão geral do Mconf 



Portal Web da RNP 



Portal Web da UFRGS 



Portal Web da UFRGS 



Portal Web da Belnet 



Portal web no Egito 



Portal web http://mconf.org 

(aberto ao mundo)   

http://mconf.org/


Como iniciar a webconferência 

• Quem ABRE a sala 

– Tem que ter autorização para utilizar (só o mconf.org 

é aberto). 

– Clica no link para abrir a sala, permitindo a outros 

ingressarem posteriormente 

• Quem ENTRA na sala 

– Qualquer pessoa (NÃO PRECISA SER DA RNP) 

– Basta utilizar o link da sala (que recebeu por e-mail, 

por exemplo) 



Configurando áudio e vídeo 

(comandos da interface) 
• OBS: ao entrar, você já está ouvindo a conferência. 

• Para habilitar / desabilitar áudio e vídeo deve-se utilizar 

os ícones da interface.  

• OBS: os ícones são diferentes quando o áudio ou vídeo 

estão habilitados ou não. 

 

 

• /* Mostrar troca de microfone, mudança de ganho, troca 

de resolução do vídeo */ 



Configurando áudio 



Configurando áudio 



Configurando vídeo 



Prática 

• Ingressar na página 

http://mconf.rnp.br/webconf/valter.roesler  

• Entre como participante 

http://mconf.rnp.br/webconf/valter.roesler


A interface do Mconf 

• Mostrar e explicar rapidamente os seguintes pods, que ficarão 

mais detalhados depois 

– Chat, Notas, Apresentação 

 

• Mostrar e explicar rapidamente os seguintes ícones, que 

ficarão melhor detalhados depois 

– Áudio 

– Vídeo 

– Desktop 

– Banda de rede e atraso 

– Diferentes layouts 

– Cadeado de layout 



Parcerias 
• Mconf-Live: parceria com o grupo do BigBlueButton 

– BBB já integrou diversas inovações feitas pelo grupo do 

Brasil (exemplificar) 

– Brasil já integrou diversas inovações feitas pelo grupo do 

BBB (exemplificar) 

– Publicações conjuntas 

– Viagens anuais ao Canadá e deles ao Brasil 

– Felipe Cecagno é “commiter” do BigBlueButton 

• Portal web: continuação do sistema espanhol Global 

Plaza 



3: Servidor de Gravação 

Visão geral do Mconf 



Exemplo de gravação 



4: Balanceador de carga 

Visão geral do Mconf 



5: Servidor de Monitoramento 

Visão geral do Mconf 



Balanceamento para 10 

Máquinas Virtuais 



Teste de carga para 700 

usuários 



6: Servidor Mconf-Live 

Visão geral do Mconf 



Nuvem Mconf da RNP 



Nuvem Mconf-live mundial 
• 23 servidores 

– Latin America: Brazil (12), Colombia 

– North America: USA: California and 2 somewhere (Cloud Amazon) 

– Europe: Belgium – Belnet (2) and Germany 

– Central America: Costa Rica (2) 

– Asia: Thailand and Singapore 



Dashboard 



Filtros e Estatísticas (1) 



Filtros e Estatísticas (2) 



Filtros e Estatísticas (3) 



Vantagens do modelo Mconf 

• Alta disponibilidade: mesmo se um servidor falhar, 

haverá diversos outros ao redor do mundo para sediar a 

webconferência 

• Otimização de recursos: os servidores ociosos durante 

a noite em um país podem ser utilizados pelos outros 

países no outro lado do globo, e vice-versa 

• Estatísticas: o Dashboard e as estatísticas permitem 

saber o uso do serviço facilmente 

• Ambiente colaborativo mundial: pelo fato de ser 

opensource, podem haver mais programadores 

melhorando a mesma ferramenta 



Sumarização do Mconf 

Nuvem de portais Web do Mconf 
Mconf.xxx, moodle, SAV, etc 

Nuvem de servidores Mconf-Live 

Balanceador de Carga e 
Monitoramento 



Possíveis usos do Mconf 



Integração com o Moodle 

• Tutorial em https://moodleinstitucional.ufrgs.br/tutorial_moodle/tutorial/75.php 

https://moodleinstitucional.ufrgs.br/tutorial_moodle/tutorial/75.php


Sala de defesa de Teses e 

Dissertações 



Reuniões remotas  



Streaming de eventos com gravação 



Exemplo de gravação 



Streaming de eventos com gravação 



Gravações ficam disponibilizadas 

automaticamente (não tem que fazer nada) 



Uso do Mconf no Telessaúde Brasil (RS) 

• Capacitação da plataforma de Telessaúde no Maranhão (duas turmas  PROVAB – 

40 alunos) 

• Capacitação também já efetuada no Mato Grosso (equipe gestora da coordenação 

do núcleo de telessaúde) 



Semana da qualidade de vida RNP 

• 28 a 30 de outubro de 2014 



Semana da qualidade de vida RNP 

• ~130 participantes 



Visão geral da interface do Mconf-Live 



Entidades do Mconf 

• Moderador 

• Apresentador 

• Participante 



O moderador (/* mostrar */) 

• O moderador, no caso da sala pessoal, é sempre 

o dono da sala. Todos os outros são participantes. 

• O moderador possui privilégios especiais, como: 

– Mudar layout de todos  

– Colocar todos em mudo 

– Colocar um usuário específico em mudo 

– Permitir entrada na sala 

– Definir o apresentador 



O apresentador (/* mostrar */) 

• O apresentador possui os seguintes controles 

para efetuar uma apresentação remota. 

– Carregar apresentação 

– Mudar zoom 

– Usar apontador remoto 

– Mudar slides 

– Usar whiteboard 

– Usar compartilhamento de desktop 



O participante (/* mostrar */) 

• O participante pode fazer o seguinte: 

– Usar chat 

– Usar bloco de notas 

– Enviar áudio e vídeo (a menos no modo 

streaming) 

– Mudar seu próprio layout quando não está 

fixo pelo moderador 

 



Roadmap 



Melhoria no áudio – porte para 

webRTC 

• Padrão emergente para tempo real na Web 

• Pilha de protocolos mais adequada para áudio 

(UDP ao invés de TCP) 

• Maior qualidade (uso do codec OPUS) e menor 

latência por conta da pilha de protocolos 



Suporte para sessões com 

centenas de pessoas 

• Esse requisito envolve a criação de 

comunicação entre servidores (estilo refletores) 

visando permitir que uma mesma sessão esteja 

distribuída em mais de um servidor. 

• Em webinar, um servidor já foi usado em 

produção com 135 usuários (Semana da 

qualidade de vida em out/14) e em testes já 

suportou 250 usuários.  



Atualização do cliente móvel para 

Adobe Air 

• Motivação: dificuldade de desenvolver e 

manter aplicações multimídia no Android de 

maneira nativa 

• Utilização da mesma linguagem de 

programação usada no cliente Web do Mconf 

• Compatibilidade com iOS 

• OBS: Feito uma primeira versão mas 

atualmente sem prioridade (parado) 



Módulo de eventos 
• Usuário cria um evento, adiciona informações (texto e 

imagem) sobre o evento, envia convites, limita o número 

de participantes, pessoas confirmam a participação 

(registro), infraestrutura é configurada automaticamente 

para atender a demanda 

• Primeira versão funcional no servidor de homologação 

mas desabilitado. Status: em homologação. 



Integração com fone@RNP 

• Permitir que os usuários do serviço de VoIP da RNP 

disquem um número no telefone e entrem em uma 

sala do Mconf. Cada sala do Mconf deve ter um 

número do fone@RNP. Esse número é configurado 

no portal. 

• Em homologação. Algumas melhorias de usabilidade 

no portal já definidas 

• De dentro do Mconf também vai haver a 

possibilidade de discar para um ramal do fone@RNP 



Integração com sistemas de 

sala 

• Mconf falar padrão SIP áudio e SIP vídeo – 

compatibilidade com MCU e cliente Polycom (por 

exemplo) 

• Mconf falar padrão H.323 áudio – compatibilidade 

com MCU e cliente Polycom (por exemplo) 

• Status: SIP áudio e H.323 áudio em fase final de 

desenvolvimento para homologação. Problemas de 

interoperabilidade no SIP vídeo com Polycom.  



Gravação em formato para 

download 

• Gravação tradicional é HTML5 (link) 

• Foi criado novo formato para vídeo para 

download (VP8/webm) 



Melhoria no compartilhamento 

de tela (não previsto) 

• Compartilhamento de tela funciona bem 

para navegador web, por exemplo – mas 

não para transmitir vídeos remotamente. 

• Necessário desenvolver novo 

compartilhador de tela. 



Possibilidades de futuro do 

Mconf 

 

GT-Multipresença 

 

* Mostrar vídeo MIR * 



Adaptação para altíssimas resoluções 



Adaptação para diferentes ambientes 



Adaptação para baixas resoluções 



Adaptação automática à qualidade 

de rede 

• Monitora rede e decide qual a qualidade possível, adaptando a 
interface e priorizando o mais importante. 

 



Valter Roesler 

roesler@inf.ufrgs.br  
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