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Abstract. With the popularity of the 3G networks it is expected an increase in
use of softwares for real time communication by portable devices which
present energy constraints and limited computational resources. In this work,
we propose several optimizations in libosip2-2.2, a free library which can be
used to develop software for real time communication. Measurements showed
that optimized libosip has considerable performance gains which turns it into
a such good option for software developers interested in free solutions on
emerging 3G networks. The results also motivated the release of
libosip2-3.0.0.

Resumo. Com a popularização das redes 3G é esperado o aumento do uso de
softwares de comunicação em tempo real em dispositivos móveis portáteis, os
quais apresentam restrições de energia e recursos computacionais
relativamente limitados. Neste trabalho, propomos uma série de otimizações
na libosip2-2.2, uma biblioteca livre que pode ser usada no desenvolvimento
daqueles softwares. Medições indicaram melhorias significativas no
desempenho da biblioteca, tornando-a mais competitiva para ser usada por
desenvolvedores interessados em produzir soluções livres para o emergente
cenário das redes 3G. Os resultados também motivaram o início do
desenvolvimento da libosip2-3.0.0.

1. Introdução

O uso de softwares relacionados com serviços de tempo real1 (softwares de
comunicação real time) tais como troca �instantânea� de mensagens de texto (Instant
Messengers - IM), voz sobre IP (VoIP) e videoconferência tem crescido na Internet nos
últimos anos. Nestes aplicativos, o protocolo de sinalização cumpre um papel
fundamental, pois ele é o responsável por controlar as mudanças de estado da conexão
utilizando-se de mensagens entre as entidades da rede envolvidas na comunicação. A
RFC (Request For Comments) 3261 [Rosenberg 2002] propõe o SIP (Session Initiation
Protocol) como o protocolo de sinalização padrão a ser usado por tais aplicativos na
Internet.
 A exemplo da Internet, um outro cenário tem se mostrado atrativo para os
softwares de tempo real, a saber, as redes de comutação por pacote da telefonia móvel
ou redes da terceira geração de celulares (3G), que estão sendo projetadas para suportar
tráfego isócrono com qualidade de serviço (QoS) satisfatória [Filho 2004].
Especialmente para os serviços multimídia, isso representa um avanço na superação de

1 neste trabalho, o termo �tempo real� refere-se à serviços de rede tais como: Instant Messaging, VoIP
e videoconferência.



problemas como latência e perda de pacotes, e ajuda a tornar factível os serviços real
time nessas redes. Na Austrália, por exemplo, já existe uma solução proprietária de
VoIP, pré-paga, baseada em SIP, para clientes em redes sem fio de longo alcance,
desenvolvida pela empresa Mint Telecom [Mint Telecom 2007]. No Brasil, a Agência
Nacional de Telecomunicações (Anatel) leiloou as frequências relacionadas às redes
3G no final de 2007 [D.O.U 2007]. Com isso, é esperado o crescimento do uso de
softwares de comunicação em tempo real em dispositivos computacionais móveis
portáteis (doravante denominados sistemas embarcados) para os próximos anos no
Brasil.
 Em contrapartida, o desenvolvimento de softwares para sistemas embarcados é
limitado por questões como a restrição de energia do dispositivo e a relativa escassez de
recursos computacionais tais como processamento, memória e espaço em disco. Por
isso, a simples recompilação dos softwares previamente usados em PCs na Internet
(baseados nas populares arquiteturas x86), para uma dada arquitetura embarcada, não é
suficiente para assegurar o funcionamento adequado dos mesmos, as restrições
supracitadas precisam ser consideradas.

A libosip é uma biblioteca de código aberto que implementa o protocolo SIP e
pode ser usada no desenvolvimento de aplicações de tempo real para a Internet.
Segundo seu criador e principal mantenedor, a libosip é adequada para uso em sistemas
embarcados devido sua baixa ocupação de espaço em disco em comparação a outras
bibliotecas de mesmo propósito, [Moizard 2002]. Contudo, tal vantagem não assegura
um compromisso em otimizar questões de tempo de execução.

 Neste trabalho propomos adaptações à libosip de forma a otimizar seu tempo de
execução bem como reduzir ainda mais o espaço em disco por ela requerido. Com isso,
esperamos tornar uma tecnologia livre mais competitiva, tanto para apoiar como para
incentivar o desenvolvimento de softwares livres para comunicação em tempo real
sobre sistemas embarcados, os quais são potenciais clientes das redes 3G.

A organização deste trabalho é descrita a seguir. A próxima seção apresenta
informações sobre a libosip. As metodologias adotadas para otimização do tempo e
espaço são descritas na seção 3. Na seção 4 realizamos uma análise comparativa e
discutimos os resultados. A seção 5 apresenta as conclusões e trabalhos futuros.

2. O projeto libosip2: Uma Biblioteca para construção de softwares de
comunicação em tempo real baseados em SIP

A libosip, ou osip, é uma biblioteca LGPL (Lesser General Public License), escrita em
linguagem C, que pode ser utilizada no desenvolvimento do módulo de sinalização dos
softwares de tempo real já mencionados neste trabalho. A osip é baseada no protocolo
de sinalização SIP (Session Initiation Protocol) que foi criado para mediar sessões de
tempo real, conforme a padronização 3261. Apesar disso, a característica diferencial da
osip, reside no fato dela não implementar detalhadamente a padronização 3261.
Contudo ela disponibiliza recursos suficientes para subsidiar a implementação de
serviços como IM, VoIP e videoconferência  [Moizard 2002].

3. Metodologias para otimização de tempo e espaço

Os dois principais aspectos de desempenho abordados neste trabalho foram a redução
do espaço em disco ocupado pelas bibliotecas libosip.so e libosipparser.so e a
diminuição de operações de alocação dinâmica de memória da biblioteca, conforme
descrito nas próximas subseções.



3.1. Otimização estática: redução do tamanho das bibliotecas

A compilação da osip resulta em duas bibliotecas compartilhadas: libosipparser.so e
libosip.so. A redução estática consistiu em diminuir o tamanho destes arquivos para
posterior porte para o dispositivo embarcado. Tal redução foi realizada em duas etapas.

 Inicialmente selecionamos parâmetros de compilação do GNU C Compiler
(GCC), a fim de que a estratégia de compilação favorecesse a redução do tamanho dos
executáveis gerados em comparação com a compilação padrão do GCC. Esses
parâmetros ativam otimizações no processo de compilação do GCC. Para mais detalhes
sobre os mesmos consultar [GCC 2005]. Em seguida, foram removidos os símbolos
objetos2 das bibliotecas, para isso utilizamos o strip, um utilitário da biblioteca GNU
binutils.

 Aplicamos essa metodologia em duas plataformas diferentes: a primeira foi um
computador pessoal Pentium-IV (x86), com freqüência de clock igual a 3.2 Ghz, 1 GB
de Memória RAM e 80 GB de espaço em disco; a outra foi uma plataforma de
desenvolvimento para sistemas embarcados da Texas Instruments, o OMAP 5912, com
um processador ARM9 de 192 Mhz, 32 MB de memória RAM e 32 MB de espaço em
disco (Memória flash), mais detalhes consultar [Omap-5912 2005]. Em ambas as
plataformas foi usado o kernel 2.6.12 do linux e o compilador gcc-4.0; O gráfico 1
compara os tamanhos obtidos.

Gráfico 1. libosip: comparação de espaço ocupado em disco para x86 e ARM

3.2. Redução do tempo de execução

Com auxílio da lista de discussão da osip, descobrimos que a estrutura de dados que
representava as mensagens de sinalização na osip era passível de otimizações
significativas. Tal estrutura é denominada osip_message. 

Na versão libosip2-2.2.2, a estrutura de dados osip_message contém 29
ponteiros que endereçam outras estruturas; dentre estes, vinte sempre são alocados
dinâmicamente, independente do tipo da mensagem de sinalização que se está

2 informações adicionadas pelo compilador somente para fins de depuração de código



construindo; os demais ponteiros apontam para nulo. Portanto, a quantidade de
operações de alocação dinâmica referentes à instanciação de campos de mensagens SIP
na libosip é O(n), onde n representa o total de mensagens de sinalização emitidas pelo
cliente SIP.

 Os ponteiros contidos na estrutura de dados osip_message foram substituídos
por vetores estáticos de uma posição. Isso garantiu as seguintes vantagens:

� Drástica redução das onerosas rotinas de alocação dinâmica empreendidas na
construção dos campos das mensagens de sinalização: Redução de O(n) para
O(1) no quesito destacado. As rotinas de alocação dinâmica foram removidas da
função osip_message_init.

� Re-uso de código: Como a linguagem C trata o identificador do vetor como um
ponteiro, a mudança na estrutura de dados não demandou alterações ao longo do
código fonte do projeto, exceto nos casos onde havia operação de atualização de
ponteiro.

4. Avaliação de desempenho e discussão

Selecionamos o total de falhas na cache (cache misses) como parâmetro de
tempo para a avaliação de desempenho das bibliotecas. Um cache miss ocorre quando
uma palavra de instrução ou dados solicitada pelo processo corrente não se encontra na
cache. A cada falha dezenas, centenas ou milhares de ciclos extras são empreendidos
para recuperar a palavra nos níveis superiores da hierarquia de memória [Patterson
2000].

Em [Grunwald 1993] os autores demonstram que o procedimento de alocação
dinâmica de memória contribui para o aumento das falhas na cache e que tal aumento
pode corresponder a um acréscimo de 25%  no tempo de execução do programa.

Conforme explanado na subseção 3.2, as chamadas à rotina de alocação
dinâmica realizadas por campos das mensagens SIP foram removidas. A ordem de
redução dessa classe de operações em particular foi de O(n) para O(1), onde n é o total
de mensagens emitidas pelo usuário. Tal análise qualitativa assegura a superioridade da
versão otimizada sobre a versão original para todo n. Esta variável é afetada por vários
fatores como por exemplo, necessidade de se retransmitir uma mensagem, tempo de
duração do usuário na sessão multimídia, tamanho do período para (re)enviar uma
mensagem de registro para um dado servidor, etc.

A título de demonstração dos ganhos auferidos, realizamos um teste baseado em
VoIP, conforme exposto a seguir.

Selecionamos o linphone, um software livre baseado na osip que implementa
IM, VoIP e videoconferência [Morlat 2007]. Instalamos sua versão modo-texto
(linphonec) nos PC e OMAP descritos na seção 3.1; replicamos a metodologia desta
mesma seção no executável do linphonec e nas bibliotecas por ele geradas (libortp e
liblinphone), com isso o total de espaço em disco das bibliotecas libosip e linphonec foi
de 604 Kb. Após conectá-los à mesma rede, realizamos uma chamada com 1 minuto de
duração. Utilizamos o profiler callgrind [Weidendorfer 2005] para monitorar o
processo do linphonec no Pentium IV durante a execução da chamada. Por fim,
utilizamos o kcachegrind [Weidendorfer 2005] para visualizar os resultados do profiler.

O gráfico 2 expressa a quantidade de falhas na cache experimentadas por
ocasião da execução das bibliotecas da libosip no processador. Já o gráfico 3 expressa o
mesmo parâmetro em relação ao procedimento osip_message_init. O destaque a este



procedimento justifica-se pelo fato de sua execução ser diretamente proporcional ao
total de mensagens de sinalização produzida pelo cliente, quer destinadas a servidores
baseados em SIP quer destinadas a outros clientes SIP.

Gráfico 2:  Falhas na cache : libosip original X otimizada

Gráfico 3:  Falhas na cache. osip_message_init: libosip original X otimizada

5. Conclusões e trabalhos futuros

Com o advento das redes 3G é esperado o aumento do uso de softwares de comunicação
em tempo real por meio de dispositivos embarcados, os quais apresentam restrições de
energia bem como recursos computacionais relativamente limitados.

Neste trabalho selecionamos a libosip - uma alternativa livre ao
desenvolvimento de aplicações de tempo real para a Internet baseada na padronização
3261 (protocolo SIP) - e propomos uma série de otimizações de tempo e espaço sobre a
mesma. Apesar de tais adaptações não esgotarem as possibilidades de otimização na
libosip, os resultados indicam que a biblioteca tornou-se muito mais competitiva,



tornando-se uma boa opção para apoiar desenvolvedores de softwares de comunicação
em tempo real interessados em produzir soluções livres para o emergente cenário das
redes 3G. Tais resultados também motivaram o início do desenvolvimento da
libosip2-3.0.0 [Moizard 2006]. 

Trabalhos futuros contemplam a continuação das investigações para melhorar o
código da libosip, realizar medições de tempo de execução em outras arquiteturas tais
como ARM, MIPS, Blackfin, etc. Adicionalmente, pesquisar metodologias para estimar
o consumo de energia devido ao código da biblioteca naquelas plataformas.
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