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REIVINDICAÇÕES 

1. Método para prover serviços diferentes em um sistema de 

comunicação de multimídia incluindo um servidor de aplicativo (120) e uma 

pluralidade de clientes de multimídia (110), caracterizado pelo fato de 

compreender as etapas seguintes: 5 

receber (201) em um canal de sinalização de sessão (141) de 

um primeiro dos clientes de multimídia um pedido para convidar pelo menos 

um segundo dos clientes de multimídia para fazer parte de uma conversação 

de multimídia; 

receber (201) no canal de sinalização de sessão (141) do 10 

primeiro cliente de multimídia um conjunto de tipos de mídia suportados por 

dito primeiro cliente de multimídia; 

enviar (202) no canal de sinalização de sessão (141) ao 

segundo cliente de multimídia um pedido para convidar dito segundo cliente 

de multimídia para fazer parte da conversação de multimídia; 15 

receber (203) no canal de sinalização de sessão (141) do 

segundo cliente de multimídia um conjunto de tipos de mídia suportados por 

dito segundo cliente de multimídia; 

armazenar (204) os conjuntos de tipos de mídia suportados 

pelos primeiro e segundo clientes de multimídia; 20 

receber (206) em um canal de controle de mídia (142) de um 

cliente de multimídia transmissor dos clientes de multimídia um pedido para 

transmitir um fluxo de mídia de acordo com um primeiro conjunto de tipos de 

mídia pedidos para pelo menos um cliente de multimídia receptor dos clientes 

de multimídia, onde o cliente de multimídia transmissor e o cliente de 25 

multimídia receptor fazem todos parte da conversação de multimídia; 

comparar (207) o primeiro conjunto de tipos de mídia pedidos 

com cada conjunto de tipos de mídia suportados por cada cliente de 

multimídia receptor; 
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enviar (208) em um canal de controle de mídia (142) ao cliente 

de multimídia transmissor uma concessão relacionada ao primeiro conjunto 

de tipos de mídia pedidos; 

receber (209) do cliente de multimídia transmissor um 

primeiro fluxo de mídia incluindo tipos de mídia de acordo com o primeiro 5 

conjunto de tipos de mídia pedidos; e 

retransmitir (210) o primeiro fluxo de mídia para o cliente de 

multimídia receptor; 

receber (211) no canal de controle de mídia (142) do cliente de 

multimídia transmissor um pedido para transmitir um fluxo de mídia de 10 

acordo com o segundo conjunto de tipos de mídia pedidos para o cliente de 

multimídia receptor; 

comparar (212) o segundo conjunto de tipos de mídia pedidos 

com cada conjunto de tipos de mídia suportados por cada cliente de 

multimídia receptor; 15 

enviar (213) no canal de controle de mídia (142) ao cliente de 

multimídia transmissor uma concessão relacionada ao segundo conjunto de 

tipos de mídia pedidos; 

receber (214) um segundo fluxo de mídia incluindo tipos de 

mídia de acordo com um segundo conjunto de tipos de mídia permitidos do 20 

cliente de multimídia transmissor e 

retransmitir (215) o segundo fluxo de mídia ao cliente de 

multimídia receptor. 

2. Método de acordo com reivindicação 1, caracterizado pelo 

fato de que ditos pedidos para convidar o segundo dos clientes de multimídia 25 

e dito conjunto de tipos de mídia suportados pelo primeiro dos clientes de 

multimídia são transportados em mensagens de convite de sessão. 

3. Método de acordo com reivindicação 2, caracterizado pelo 

fato de que dito conjunto de tipos de mídia suportado pelo segundo dos 
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clientes de multimídia é transportado em uma mensagem de resposta de 

sessão. 

 4. Método de acordo com reivindicação 1, caracterizado pelo 

fato de que ditos pedidos para transmitir um fluxo de mídia de acordo com o 

primeiro e o segundo conjunto de tipos de mídia pedidos são transportados em 5 

mensagens de controle de mídia. 

5. Método de acordo com reivindicação 4, caracterizado pelo 

fato de que as concessões relativas aos ditos primeiro e segundo conjunto de 

tipos de mídia pedidos são transportadas em mensagens de controle de mídia. 

6. Método de acordo com reivindicações 3, caracterizado pelo 10 

fato de que ditas mensagens de convite de sessão e de resposta de sessão 

fazem parte do Protocolo de Iniciação de Sessão, SIP. 

7. Método de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 

6, caracterizado pelo fato de que ditos primeiro e segundo fluxos de mídia são 

transportados em um canal de mídia. 15 

8. Método de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo 

fato de que cada um do primeiro e do segundo conjunto de tipos de mídia 

pedidos é igual a ou é um subconjunto de um conjunto de tipos de mídia 

suportados pelo cliente de multimídia transmissor. 

9. Servidor de aplicativo (120) para um sistema de 20 

comunicação de multimídia, caracterizado pelo fato de compreender: 

a) pelo menos uma interface de sinalização (123) projetada 

para remeter em um canal de sinalização (141) de um primeiro cliente de 

multimídia (310) a um segundo cliente de multimídia (350) um pedido para 

convidar o segundo cliente de multimídia (350) para uma conversação 25 

multimídia e para receber um conjunto de tipos de mídia suportado de ambos 

o primeiro e o segundo cliente de multimídia (310, 350); 

b) pelo menos uma interface de controle de mídia (124) 

projetada para receber em um canal de controle de mídia (142) pedidos 
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subsequentes e enviar concessões correspondentes para transferir fluxos de 

mídia com diferentes tipos de mídia de e para os clientes de multimídia (310, 

350); 

c) pelo menos uma interface de mídia (125) projetada para 

receber e transmitir fluxos de mídia em um canal de mídia (143) de e para os 5 

clientes de multimídia (310, 350); 

d) uma unidade de reprodução (126) projetada para reproduzir 

um fluxo de mídia recebido de um dos clientes de multimídia (310) em uma 

pluralidade de fluxos de mídia destinados a uma pluralidade dos clientes de 

multimídia; 10 

e) uma área de memória (127) projetada para armazenar os 

conjuntos de tipos de mídia suportados recebidos de ditos primeiro e segundo 

clientes de multimídia (310, 350);  

f) lógica de processador (128) projetada para comparar os tipos 

de mídia pedidos e os conjuntos de tipos de mídia suportados armazenados e 15 

para conceder os pedidos dos clientes de multimídia (310, 350). 

10. Servidor de aplicativo (120) de acordo com reivindicação 

9, caracterizado pelo fato de ser projetado para terminar pelo menos um dos 

tipos de mídia em um fluxo de mídia recebido de um dos clientes de 

multimídia (310) se certos dos clientes de multimídia (310, 350) não 20 

suportarem estes tipos de mídia. 

11. Servidor de aplicativo (120) de acordo com reivindicação 

9, caracterizado pelo fato de que dita interface de controle de mídia (124) está 

integrada na interface de mídia (125). 

12. Servidor de aplicativo (120) de acordo com reivindicação 25 

9, caracterizado pelo fato de que a interface de sinalização (123) é projetada 

para suportar sinalização de SIP. 
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