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RESUMO 

 

Esse trabalho avalia a qualidade da voz em ambientes com ou sem limitação de banda 

nas transmissões pela rede com chamadas VoIP em um call center com o fluxo 

simulado de atendimento do programa Telessaúde/ES, utilizando vários codecs 

incluindo codecs de baixa taxa de amostragem. Na telefonia tradicional comutada os 

circuitos são dedicados e por isso o sistema tem qualidade e confiança. Os sistemas 

VoIP compartilham os mesmos recursos de outros pacotes em transporte na rede 

como os pacotes de dados, por isso as chamadas VoIP sofrem com perdas de pacote, 

atrasos, jitter, o que implica na qualidade perceptível do usuário em relação a voz 

sendo recebida. Esse assunto tem sido tema de pesquisas cientificas para melhoria 

da qualidade. Um ambiente simulado de call center foi desenvolvido para realizações 

de chamadas VoIP entre softphones, em uma estação cliente, e um servidor PABX 

que responde com extratos de áudios relacionados nas recomendações de 

padronizações para medição da qualidade da voz. O áudio recebido pelo originador 

da chamada após passar pela rede e pelos processos de codificação e decodificação 

é comparado com o áudio original através de métodos para medição da qualidade 

PESQ e MOS da voz. Vários codecs foram testados nesse processo para avaliação 

da qualidade. O resultado alcançado desse trabalho foi a criação do protótipo do fluxo 

de atendimento de teleconsultoria do Telessaúde e a avaliação da qualidade da fala 

com vários codecs em redes com e sem limitação de banda simulando chamadas 

reais em um sistema VoIP. 

Palavras-chave: Call center. VoIP. Codec. PESQ. MOS. Telessaúde. Teleconsultoria. 

  



 

ABSTRACT 

 

This work evaluates the voice quality of calls made to a VoIP network, with and without 

bandwidth limitations. Simulated calls were made to the call center of the 

Telessaúde/ES program, utilizing a variety of codecs, including low sampling rate 

ones. Traditional switched telephone networks use dedicated circuits to deliver high 

quality and reliable services. In contrast, VoIP systems share the same network 

resources with other packet-generating sources. Therefore, VoIP calls suffer from 

packet losses, delays and jitter, which reduces the perceived quality of user calls, when 

compared to traditional telephony systems. This quality loss has been the subject of 

several scientific researches, looking for quality improvements. A simulated call center 

environment was developed to make VoIP calls to and from softphones, using a client 

station and a PABX server, which responded with pre-recorded audio excerpts 

following standard recommendations for measuring voice quality. The audio coming 

from the caller, after having crossed the data network and the coding and decoding 

processes, was compared to the original audio using PESQ and MOS standard voice 

quality evaluation methods. Several codecs have been tested in this process for quality 

assessment. The obtained result of this work is the creation of a prototype of a 

teleconsulting service flow for the Telessaúde/ES program as well as the evaluation of 

speech quality of several codecs in networks with and without bandwidth limitations, 

thus simulating real VoIP system calls. 

Keywords: Call center. VoIP. Codec. PESQ. MOS. Telehealth. Tele consulting. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 ESCOPO DE PESQUISA 

 

O uso das TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação), representadas pela 

internet e suas ferramentas têm crescido nos últimos anos. Tem crescido o uso de 

VoIP (Voice over Internet Protocol) para comunicação via voz comparado com a 

telefonia tradicional comutada POTS (Plain Old Telephone Service) onde os circuitos 

são dedicados. Um principal motivador é a redução de custos de telefonia para 

empresas e consumidores residenciais (COLLINS, 2001). 

As TICs quando presentes na área médica viabilizam diversos serviços como: 

Prontuário Eletrônico do Paciente, Telemedicina, Saúde Móvel, entre outros. Várias 

atividades podem ser desenvolvidas através desses recursos, entre eles a segunda 

opinião médica, contato entre especialistas, interação entre médico paciente. Esse 

trabalho pesquisou o uso da comunicação usando VoIP para o fluxo de atendimento 

de telemedicina e telessáude. 

A telefonia POTS é consolidada, estável e confiável e com a implementação do serviço 

VoIP surge a inevitável comparação entre os dois serviços e se torna um desafio fazer 

com que o VoIP alcance níveis similares de confiabilidade e disponibilidade (DAVID, 

2003). 

Segundo Rodríguez (2009) em uma rede de dados, a voz digitalizada pode trafegar 

juntamente com outros pacotes de diversas outras aplicações. A partir dessa 

característica técnica, ao contrário da rede dedicada POTS, se tornou possível e cada 

vez mais viável a convergência entre dados e voz e o uso de comunicação via IP 

(Internet Protocol). Essa tecnologia passou a ser chamada de VoIP. 

As chamadas em redes IP compartilham os mesmos recursos, competindo com outros 

pacotes em transportes na rede, diferentemente do POTS onde os circuitos são 

dedicados. Por isso as chamadas VoIP sofrem com as perdas de pacotes, atrasos e 

jitter (variação da latência) o que implica diretamente na qualidade da voz e se torna 

perceptível pelos usuários (CARVALHO, 2011; BEERENDS et al., 2002). 
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Um outro problema a ser acrescentado ao trafego dos pacotes de voz na rede é a 

limitação de banda o que pode afetar ainda mais as características que impactam na 

qualidade de percepção dos usuários. Alguns estudos já foram realizados 

pesquisando como as pessoas utilizam as chamadas por VoIP mesmo impactadas 

pela qualidade da fala (SINAEEPOURFARD; MOHAMED HUSSAIN, 2011). 

Um codec (contração tanto do termo Codificador-Decodificador como Compressor-

Descompressor) é o elemento de hardware ou software que obtém amostras de som 

e as converte em bits (BARBOSA, 2007) e uma característica importante que foi 

considerada é o modo de operação do codec (coder/decoder). Os melhores codecs 

de baixa taxa são proprietários e de código fechado e requerem licença para uso. 

Nesse trabalho testou-se vários desses codecs e tentou-se preencher uma lacuna 

com um codec trabalhando na faixa de codificação, abaixo de 5000 Bps e liberado 

sobre GNU (Sistema operacional que é software livre) LGPL (Lesser General Public 

License) que é o codec2 (ROWE, 2012). 

Portanto a partir das considerações nessa seção, pode-se resumir o escopo desse 

trabalho nos seguintes tópicos: 

a) Montagem e configuração de ambiente parametrizável, incluindo um sistema 

de gerenciamento de chamada via servidor SIP (Session Initiation Protocol) 

com um PABX (Private Automatic Branch Exchange) em uma rede com banda 

que pode ser limitada para testes, levando em considerações fatores que 

afetam a qualidade das chamadas VoIP. 

b) Elaboração e prototipação do fluxo de teleconsultoria em telemedicina no 

projeto Telessaúde/ES. 

c) Introdução do codec2 no Asterisk com taxa de transmissão de 3.200 Bps. 

d) Avaliação da qualidade da fala final comparada a fala transmitida após 

passagem pelo sistema de comunicação via VoIP em a) e b). 

e) Análise estatística dos dados e a partir da avaliação dos resultados, proposição 

de uso de codecs favoráveis ao serviço VoIP em diferentes redes. Não está no 

escopo desse trabalho a adaptação de parâmetros em tempo real pois não se 

trata de sistemas adaptativos. 

https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html
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Uma visão conceitual do escopo é fornecida na Figura 1, que ilustra todos os 

elementos citados nessa seção que introduz o trabalho. 

Figura 1 - Escopo de Trabalho 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

Na Figura 1 está explicitado a criação do Fluxo de Atendimento do Telessaúde/ES 

que foi usado nas chamadas para os testes da qualidade da fala. Esse fluxo está bem 

detalhado 

 

1.2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Um sistema de VoIP tradicional consiste em 3 (três) componentes principais 

(CARVALHO, 2011): um emissor (fonte de tráfego VoIP), um receptor (ponto de 

destino do fluxo de voz) e a rede IP subjacente. No lado do emissor, a fala é codificada 

em quadros de voz, que são agrupados em pacotes (empacotamento). Então, o fluxo 

de voz é tipicamente transportado através da rede IP juntamente com outros tipos de 

tráfego conforme ilustrado na Figura 2. Ainda segundo (CARVALHO, 2011) no 

destino, o buffer de compensação de jitter elimina variações de atraso, e o 

decodificador compensa pacotes perdidos antes de reproduzir o fluxo de voz 

reconstituído para o receptor. 
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Figura 2 - Sistema de VoIP tradicional com inclusão da avaliação da qualidade da fala 

 

Fonte: Carvalho (2011, p. 36). 

Nesse processo pode-se avaliar a qualidade da fala no lado destino conforme ilustrado 

na Figura 2 (CARVALHO, 2011; MYAKOTNYKH, 2008) usando o método PESQ/MOS 

(ITU-T, 2001; ITU-T P.862, 2001b; OPTICOM GMBH, 2005) para medições e 

avaliações subjetivas e objetivas respectivamente da qualidade da fala.  

Na pesquisa de (CARVALHO, 2011) na “seção de definição do problema” há alguns 

exemplos de trabalhos com problemas similares, mas há poucas pesquisas 

relacionadas ao problema com as características como as inseridas nesse trabalho, 

que são as redes com limitação de banda e os codecs com baixa taxa de transmissão.  

Portanto esse trabalho aborda a criação de um fluxo de teleconsultoria em 

telemedicina baseado em Call center VoIP de padrões aberto e o problema da 

qualidade da fala transmitida através de um sistema de comunicação VoIP via rede 

onde pode existir limitações de banda. Não está no escopo desse trabalho a 

adaptação de parâmetros em tempo real pois não o foco não é tratar de sistemas 

adaptativos. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Elaborar um protótipo de fluxo de comunicação em um sistema, simulando um 

ambiente real, usando VoIP no contexto da telemedicina no Telessaúde/ES, e avaliar 

a qualidade do áudio, após o uso de codec, em sistemas de comunicação com e sem 

limitação de largura de banda. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

• Descrever a arquitetura de sistemas VoIP e um ambiente usando o call center 

para gerenciamento de chamadas. 

• Configurar um ambiente para testes e simulações usando diversos codecs 

incluindo codecs de baixas taxas. 

• Descrever o comportamento dos codecs em redes com limitação de banda e 

sem limitação de banda. 

• Aplicar testes para avaliação da qualidade do áudio usando método PESQ / 

MOS no ambiente simulado do projeto Telessaúde/ES. 

• Coletar dados sobre os testes executados. 

• Analisar estatisticamente os dados coletados. 

• Avaliar a qualidade da fala nos ambientes configurados para testes e 

simulações. 

 

1.4 MOTIVAÇÃO 

 

Telessaúde tem sido concebida com o uso de TIC para oferecer serviços e cuidados 

em saúde à distância. 

O interesse em avaliar a qualidade da fala via sistema VoIP é motivado pela principal 

aplicação que será o serviço de teleconsultoria síncrona oferecido pelo Programa 
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Telessaúde/ES. Os usuários do Telessaúde/ES normalmente estão em localidades 

cujo serviço de internet local é de baixa qualidade, limitando a utilização de soluções 

de comunicação via Internet. Vale ressaltar que as teleconsultorias podem reduzir a 

necessidade de transferências de pacientes para os grandes centros, aumentando a 

resolubilidade da APS (Atenção Primária em Saúde) e com isso a operacionalização 

de procedimentos. Desse modo a assistência ao diagnóstico e ao tratamento em 

saúde, agilizaria o tratamento dos pacientes nas proximidades de sua residência, além 

de economizar gastos com combustível, tempo, dinheiro e outros benefícios, tornando 

o processo sustentável. 

 

1.5 VISÃO GERAL DO TRABALHO 

 

Esse capítulo 1 trata da introdução do trabalho com uma visão geral, apresentando o 

escopo e o problema da pesquisa além de trazer uma visão de contexto e da 

importância da pesquisa. 

O capítulo 2 trata da revisão das literaturas que são utilizadas para embasar e 

melhorar o entendimento do trabalho. Esse capitulo detalha também todos os 

requisitos técnicos sobre qualidade em sistemas VoIP, a identificação das soluções 

existentes, seus benéficos e vantagens e suas limitações e as características teóricas 

sobre os codecs. Essa revisão é preparatória para os capítulos seguintes.  

O capítulo 3 apresenta os métodos e materiais utilizados por esse trabalho para atingir 

os resultados esperados. Esse capítulo apresenta também em detalhes o ambiente 

simulado construído para execução dos testes. Além disso as medições e avaliações 

necessárias para identificação da fala destino e a determinação das características 

requeridas para alcance de melhoria de qualidade VoIP. 

O capítulo 4 trata dos resultados obtidos e as discussões originadas a partir desses 

resultados, exibindo dados e preparando para a avaliação final da solução do 

problema proposto. 

O capítulo 5 de conclusões apoiado nos capítulos anteriores relaciona os resultados, 

conclui sobre o problema pesquisado, testes realizados e aponta para possibilidade 

de trabalhos futuros para a melhoria na qualidade da fala.
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Ao longo de mais de cem anos, o serviço de telefonia evoluiu e atingiu um padrão de 

qualidade e um nível de confiabilidade que faz com que a rede de telefonia pública 

esteja funcional (BARBOSA, 2007). Esse bom padrão de qualidade e confiabilidade 

precisam ser alcançados em serviços VoIP da mesma maneira que o serviço 

tradicional de telefonia. 

Neste capítulo, apresenta-se a literatura que aborda os codificadores de voz, as 

recomendações, as redes VoIP, os sistemas de chamadas VoIP, os fatores de 

degradação da voz em uma rede TCP/IP e as estimativas e medidas da qualidade da 

voz percebida, além do embasamento do fluxo de teleconsultoria em telessaúde. 

 

2.1 CODEC DE VOZ OU FALA 

 

Repetindo a definição do termo codec (contração tanto do termo Codificador-

Decodificador como Compressor-Descompressor) é o elemento de hardware ou 

software que obtém amostras de som e as converte em bits (BARBOSA, 2007). 

De acordo com CARVALHO (2011) um codec é um algoritmo usado para reduzir o 

bitrate necessário para descrever uma ampla gama de sinais: vídeo, áudio e fala. 

Nesse trabalho objetivou-se pesquisar somente codecs de voz ou fala em ambiente 

VoIP. 

O bitrate é expresso em bits por segundo (Bps) e o valor representa a fala gerada pelo 

codificador no intervalo de tempo de 1 segundo. Essa taxa está diretamente 

relacionada a capacidade do algoritmo de compressão da fala e da detecção e 

supressão do silencio. 

Segundo Carvalho (2011) durante uma conversa, fala-se durante 35% do tempo em 

média e a supressão do silêncio é uma característica importante, que inclui três 

componentes principais: 

1. Detector de atividade de voz VAD (Voice Activities Detection): Detecta a 

atividade de voz ou o início da fala após um período e silencio. 
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2. Transmissão Descontínua DTX (Discontinuous transmission): Quando o VAD 

detecta um período de silencio o DTX para a transmissão de frames. 

3. Gerador de ruído de conforto GNC (Gaussian Noise Comfort): Quando o DTX 

está ativado o codec não envia um sinal para o receptor gerar um ruído de 

conforto identificando que a ligação ainda continua ativa. Quando esse ruído 

de conforto não está ativo na maioria dos casos tem-se a impressão que a 

ligação foi interrompida. 

Para codificações com bitrate baixos como é o caso em comunicações móveis ou na 

Internet, a codificação de áudio paramétrico evoluiu como uma técnica que 

complementa as abordagens mais tradicionais. 

 

2.1.1 Classificação dos codecs 

 

Os critérios mais utilizados para a classificação de codecs são a frequência de 

amostragem, taxa de pacotes e a representação binária. Esses critérios estão 

ilustrados na Figura 3 e resumidos abaixo:  

Figura 3 - Classificação de codecs de acordo com a frequência de 
amostragem, taxa de pacotes e representação binária do sinal de voz 

 

Fonte: Carvalho (2011, p. 37). 
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1. Em relação a frequência de amostragem: 

a) Os codecs Narrowband operam nas taxas de amostragem de 300Hz a 3400Hz, 

amostrados a 8kHz. 

b) Os codecs Wideband operam em taxas de amostragem de 16kHz e 24kHz. A 

voz resultante do processamento desses codecs tem o aspecto mais natural. 

c) Multimodo. Ele inclui os codecs que operam em banda estreita ou banda larga. 

 

2. Em relação a taxa de pacotes: 

a) CBR (Bitrate constant). Codecs deste tipo não trabalham com taxas de bits 

variáveis o e fluxo de bits enviado é constante. 

b) VBR (Variable Bitrate). Codecs deste tipo selecionam a taxa de bits mais 

adequada em uma lista com valores pré-definidos. A lista de valores pré-

definidos é escolhida baseada nas características fonéticas da fala ou a partir 

de parâmetros da rede que indiquem congestionamentos, perdas e outros. A 

lista pré-definida se divide em quatro possibilidades que são:  

i. ON/OFF, uma combinação de CBR com VAD dependendo do 

período de fala ou de silencio ou ruído.  

ii. Multimode que é ON para voz/silencio ou OFF estacionário ou 

ruído transiente.  

iii. Multirate é direcionado pela rede e a taxa de saída em nenhum 

momento é maior do que a banda disponível no momento. d) 

Escalável (BERITELLI; RUGGERI; SCHEMBRA , 2003). 

 

3. Do ponto de vista dos codificadores de representação binária (Binary 

Representation), eles podem ser classificados em: 

a. Waveform. Estes codificadores são de baixa complexidade e de atraso menor, 

caracterizados por seguirem o sinal amostra-a-amostra (ou seja a forma da 

onda original), obtendo-se altas qualidades do sinal, mas utilizam uma largura 

de banda maior (RODRÍGUEZ, 2009). 

b. Paramétricos. Para codificações com bitrate baixos como é o caso em 

comunicações móveis ou na Internet, a codificação de áudio paramétrico 
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evoluiu como uma técnica que complementa as abordagens tradicionais como 

a waveform (EDLER; PURNHAGEN, 2000). 

Ainda de acordo com EDLER e PURNHAGEN (2000): 

O modelo de fonte baseia-se agora na suposição de que o sinal de áudio é a 
soma cada um dos quais pode ser aproximado por um modelo de sinal 
relativamente simples com um pequeno número de parâmetros. O modelo de 
percepção baseia-se na suposição de que o som do sinal de saída do 
descodificador deve ser tão semelhante quanto possível ao sinal de entrada 
do codificador. Portanto, a aproximação de formas de onda não é mais 
necessária. 

A partir dessas considerações pode-se concluir que os codificadores paramétricos 

conseguem uma diminuição do bitrate penalizando outras características como: 

qualidade dos sinais sintetizados na saída, aumento do atraso e da complexidade 

computacional. 

Os codificadores paramétricos utilizam modelos matemáticos para parametrizar o 

sinal a ser sintetizado na saída o que torna a voz mais robótica e justifica os custos 

penalizados já citados anteriormente. 

c.  Híbridos. Eles juntam as características dos paramétrico e waveform tentando 

manter uma boa relação entre a eficiência e a qualidade da voz no destino. 

Segundo CARVALHO (2011), VoIP softphones geralmente utilizam vários codecs, 

mas é difícil um veredito conclusivo sobre quais codecs são mais adequados 

dependendo do cenário. Ele cita que vários aspectos como qualidade, compressão, 

robustez de perda de pacotes, tamanho de quadro e atrasos de ponta a ponta, 

processamento, requisitos de memória e outros devem ser considerados.  

Na Tabela Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no 

documento..1 estão listados os codecs mais comumente utilizados na comunicação 

via sistemas VoIP. 

 

2.2 TELECOMMUNICATION STANDARDIZATION SECTOR (ITU-T) 

 

O International Telecommunication Union (ITU) é a agência especializada das Nações 

Unidas para as TICs. Esse organismo desenvolve as normas técnicas que asseguram 

que as redes e tecnologias se interconectem de forma transparente para melhorar o 
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acesso às TICs das comunidades. As TICs apoiam cuidados de saúde, educação, 

serviços governamentais, mercados financeiros, sistemas de transporte, plataformas 

de comércio eletrônico e gestão ambiental. E permitem que as pessoas se 

comuniquem com colegas, amigos e familiares a qualquer hora e em qualquer lugar. 

Num mundo cada vez mais interligado, o ITU é a única organização global que 

abrange todos os intervenientes neste setor (ITU, 2017). O organismo ITU mantém e 

publica uma série de recomendações e padrões para telecomunicação. Em particular 

esse trabalho tem interesse nas recomendações das padronizações de 

telecomunicações publicadas pelo setor de padronização do ITU chamado de ITU-T, 

recomendações da série G.  Essas padronizações são fundamentais para a troca 

mensagens de voz ou vídeo, assegurando que as redes e dispositivos de TIC dos 

países falem a mesma língua. 

Alguns codecs da série G podem ser visualizados na Tabela 1 (Para mais detalhes 

sobre a série G, uma lista com todas as recomendações pode ser encontrada no site 

da ITU-T Recomendações (ITU-T - TELECOMMUNICATION STANDARDIZATION 

SECTOR - RECOMMENDATIONS G SERIES, 2017)). 

Tabela 1 - Lista e características dos codecs mais comuns utilizados 

(Continua) 

Codecs 
Bitrate 

(kHz) 

Tipo de 
Compressão 

Licença de Uso 

Narrowband codecs       

G.711 64 PCM Livre 

G.723.1 5,3 ACELP Proprietário 

G.726 16, 24, 32, 40 ADPCM Livre 

G.728 16 LD-CELP Proprietário 

G.729 8 CS-ACELP Proprietário 

G.729D 6,4 CS-ACELP Proprietário 

Codec2 0,7-2,4  Livre (open-source) 

AMR-NB 4,75–12,2 ACELP Proprietário 

Speex (NB) 2,15–24,6 CELP Livre (open-source) 

GSM-FR 13 CELP Livre (open-source) 

iLBC 13,33 LPC Livre 

iLBC 15,2 LPC Livre 

BV16 16 TSNFC Proprietário 
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Tabela 1 – Lista e características dos codecs mais comuns utilizados 

(Conclusão) 

Codecs 
Bitrate 

(kHz) 

Tipo de 
Compressão 

Licença de Uso 

Wideband codecs 
   

G.722 48, 56, 64 SB-ADPCM Livre 

G.719 (Siren 22) 64, 96, 128 MLT Proprietário 

G.722.2 (AMR-WB) 6,6–23,85 ACELP Proprietário 

Speex (WB) 4–44,2 CELP Livre (open-source) 

iSAC 10–32 MLT Proprietário 

SILK 5–20 LTP Livre 

BV32 32 TSNFC Proprietário 

Fonte: Adaptado a partir de de CARVALHO (2011). 

 

2.2.1 Recomendação ITU-T G.711 

 

Em um processo de amostragem, um sinal de voz contínuo no tempo é transformado 

em um sinal discreto no tempo (RODRÍGUEZ, 2009). 

Utiliza-se o Pulse-code modulation (PCM) que digitalmente representa um sinal 

analógico. O PCM é largamente usado em sistemas de telefonia pública. Transmite 

8000 amostras por segundo a uma resolução de 8 bits, resultando em 64 Kbps. É o 

codec base para outros padrões de codificação (ITU-T RECOMMENDATION G.711, 

1993; BARBOSA, 2007). 

 

2.2.2 Recomendação ITU-T G.722 

 

A recomendação G.722 utiliza o algoritmo SB-ADPCM (Sub-Band Adaptative 

Diferencial Pulse Code Modulation) para conversão A/D. A frequência da banda é 

dividida em duas sub-bandas (alta e baixa) e pode variar de 50 a 7000 Hz. O modo 

de operação utilizado pode ser de 48 Kbps, 56 Kbps ou 64 Kbps (MOTA, Antonio 

Marcos De Castro; OLIVEIRA, 2008). 
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2.2.3 Recomendação ITU-T G.726 

 

Esse codificador utiliza taxas de codificação nos valores 16, 24, 32 e 40 Kbps se o 

algoritmo de codificação utilizado é Adaptive Differential Pulse Code Modulation 

(ADPCM). Estas quatro taxas são geralmente referidas pelo número de bits usados 

por amostra, que são 2, 3, 4 e 5 bits (RODRÍGUEZ, 2009; ITU-T RECOMMENDATION 

G.726, 1988). 

 

2.2.4 Recomendação ITU-T G.729 

 

Pertencem à classe de algoritmos que utilizam o modelo CS-ACELP (Conjugate-

Structure Algebraic-Code-Excited Linear Prediction), que é o modelo de codificação 

utilizado pela telefonia móvel. Este codec não se comporta bem em redes com altas 

taxas de perda de pacotes e não é open source e free, necessitando de licença para 

utilização (RODRÍGUEZ, 2009; BARBOSA, 2007; ITU-T RECOMMENDATION G.729, 

2012). 

 

2.3 OUTROS CODECS / OUTRAS PADRONIZAÇÕES 

 

2.3.1 Codificador internet Low Bitrate Codec (iLBC) 

 

De acordo com Rodríguez (2009) esse codec foi aprovado em dezembro de 2004 com 

taxa de codificação em 13,33 Kbps (30 ms) e 15,20 Kbps (20 ms) e o  algoritmo desse 

codec usa a codificação preditiva. 

Foi aprovado pela Internet IETF (Engineering Task Force) e é utilizado nas 

comunicações de voz sobre internet. Sua principal característica é ter uma melhor 

resposta em cenários de redes que apresentem perdas de pacotes. Este codificador 

é utilizado por algumas aplicações como Skype e Google Talk (BASET; 

SCHULZRINNE, 2004).  
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2.3.2 Codificador Speex 

 

É um codificador open source e se diferencia de outros por não ter sido projetado para 

comunicações móveis e sim para redes de pacotes e aplicações VoIP. Suporta taxas 

de codificação no intervalo de 2,15 até 24,6 Kbps. Speex é baseado em um algoritmo 

CELP (Code-Excited Linear Prediction) (RODRÍGUEZ, 2009). 

 

2.3.3 Codificador GSM-FR 

 

O GSM FR tem amostras de fala em formato PCM uniforme de 13 bits para blocos 

codificados de 260 bits e de blocos codificados de 260 bits para blocos de saída de 

160 amostras de fala reconstruídas. A taxa de amostragem é de 8.000 amostras por 

segundo levando a uma taxa de bits média para o fluxo de bits codificado de 13 Kbps. 

O esquema de codificação é CELP (DE VLEESCHAUWER et al., 2000). Aprovado 

pela ETFI (A European Standards Organization). 

 

2.3.4 Codec2 

 

Codec2 é um open source low bitrate (baixa taxa) para falas em sistemas HF/VHF 

(High Frequency / Very High Frequency) de rádio digital. A maioria dos codecs de 

baixa taxa são proprietários ou de fontes não abertos e necessitam licenças para uso, 

como pode ser visto na tabela 2. Codec2 é um open source que permite alterações / 

modificações para experiências. Ele preenche um espaço existente na faixa abaixo 

de 5.000 Bps de taxa para codecs livres e liberado sobre GNU LGPL (ROWE, 2012). 

A qualidade das comunicações usando codec2 significa algo entre sintetização (voz 

robótica) e um telefone móvel (ROWE, 2017). 

Algumas características dos pacotes VoIP comparadas com pacotes de dados podem 

ser úteis para construir sistemas de voz melhorados (menos energia, menos espectro, 

mais robusto), como exemplos pode-se citar: um único erro em um pacote de dados 

o pacote inteiro fica inútil. Alguns erros em um pacote de voz ou se algum pacote for 
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descartado ou se perder provavelmente o resultado continuará sendo inteligível 

(ROWE, 2017).  

O Codec2 usa "harmonic sinusoidal speech coding". Essa codificação sinusoidal foi 

desenvolvida nos laboratórios MIT Lincoln em meados dos anos 80 por Quatieri e 

Mcaulay (1986). A codificação sinusoidal é um parente próximo da família de codec 

xMBE (Multi-Band Excitation) e eles usam frequentemente modelos de voz mista 

semelhantes aos usados em MELP (Mixed-Excitation Linear Prediction) (ROWE, 

2017). 

Quatieri e Mcaulay (1986), criaram o método que se baseia numa representação 

sinusoidal do mecanismo de produção da fala, o qual mostrou produzir uma fala 

sintética que preserva a forma de onda e é percentualmente indistinguível do original. 

Esse sistema inclusive pode ser usado para outras áreas além a fala. 

O codec2 trabalha do seguinte modo: Os sinusoids são múltiplos da Wo (Frequência 

fundamental) . Para cada frame, é analisado o sinal de fala e extraído um conjunto de 

parâmetros: Wo, {A}, {phi} conforme representado na Equação 1. 

Equação 1 – A fala é modelada como uma soma de sinusoids no codec2 

𝑠[𝑛] =  ∑ 𝐴[𝑚] ∗ cos(𝑊𝑜 ∗ 𝑚 ∗ 𝑛 + 𝑝ℎ𝑖[𝑚])

𝐿

1

 

Fonte: Adaptado a partir de Rowe (2017). 

Onde s[n] é a soma dos sinusoids, Wo é a frequência fundamental (também conhecida 

como pitch), {A} é um conjunto de L amplitudes e {phi} é um conjunto de L fases. L é 

escolhido para ser igual ao número de harmônicos que podem caber em uma largura 

de banda de 4 kHz ou seja, L é igual ao menor valor inteiro menor que 
𝜋

Wo 
. Assim após 

a parametrização é necessário quantificar as variáveis Wo, {A}, {phi} e transmiti-los a 

um decodificador para reconstrução da fala. Um frame pode ter 10-20ms de 

comprimento, portanto, atualizou-se os parâmetros a cada 10-20ms (taxa de 

atualização de 100 a 50 Hz). A frequência fundamental pode ser calculada pela 

Equação 2. 
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Equação 2 – Cálculo da frequência fundamental em Hz no codec2 

𝐹0 = (8000 (2 ∗ 𝜋)) ∗ 𝑊𝑜⁄  

Fonte: Adaptado a partir de Rowe (2017). 

Então precisamos codificar (quantizar) Wo, {A}, {phi} e transmiti-los a um decodificador 

que reconstrói a fala. Um frame pode ter 10-20 ms de comprimento, portanto, 

atualizou-se os parâmetros a cada 10-20 ms (taxa de atualização de 100 a 50 Hz). A 

presença de ruído de fundo não introduz qualquer SNR (Signal-to-noise ratio) 

desagradáveis. À medida que os parâmetros são quantizados para uma taxa de bits 

baixa e enviados através do canal, a qualidade da voz cai. O desafio é conseguir uma 

relação razoável entre qualidade de voz e taxa de bits (ROWE, 2017). 

Um exemplo de bit allocation pode ser visualizado na Tabela 2. 

Tabela 2 - Exemplo de bit allocation 

Parâmetros bits/frame 

Spectral magnitudes (LSPs) 36 

Joint Pitch and Energy 8 

Voicing (updated each 10ms) 2 

Spare 2 

Total 48 

Fonte: Adaptado de Rowe (2017). 

Em uma taxa de atualização de 20ms, 48 bits / frame é de 2400 Bps. Os 48 bits 

correspondem a 6 bytes. Uma chamada de áudio é composta de RTP (Real-time 

Transport Protocol) + UDP + IP packet header que é de 40 bytes. Assim o uso de 

codec2 em uma chamada onera pouco o tamanho dos pacotes enviados (ROWE, 

2017). 

O projeto com o código fonte do codec2 disponibilizado por Rowe (2010) possui 

funcionalidades para execução do codec2 em 8 modos e são eles: 3200, 2400, 1600, 

1400, 1300, 1200 e 700 Bps. Para operar nesses modos o codec2 varia a quantidade 

de bits por frame e a quantidade de amostras por frame. Na sequência descrita acima 

as combinações dessa variação são as seguintes: 64 e 160, 48 e 160, 64 e 320, 46 e 

320, 52 e 320, 48 e 320, 28 e 320 bits/frame e sample / frame. 

No caso da instalação do codec2 no servidor SIP Asterisk essa alteração de modo de 

encoder/decoder deve ser configurada manualmente e o Asterisk deve ser compilado 
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novamente para alteração do modo. Para mais detalhes dessa operação vide 

APÊNDICE A. 

 

2.4 LARGURA DE BANDA EM CONEXÕES VOIP 

 

As redes de Internet geralmente são classificadas com base na largura de banda de 

download e upload. É importante entender a largura de banda real utilizada para cada 

chamada telefônica com as sobrecargas e o uso da rede pelos codecs. Cada codec 

tem um consumo específico e pode-se calcular o uso da banda que uma transmissão 

irá consumir ou que banda será necessária para chamadas simultâneas no call center 

(GALEA, 2010).  

 

2.5 REDE DE TELEFONIA TRADICIONAL 

 

É interessante conhecer um pouco sobre a rede de telefonia tradicional antes da 

apresentação do VoIP. O sistema telefônico utiliza a técnica de comutação por 

circuitos. Durante uma ligação, um circuito é reservado do telefone que chama ao 

telefone chamado, estabelecendo-se um canal entre as partes antes que se 

comunicarem (BARBOSA, 2007). Cada canal tem uma taxa de 64 Kbps e só transmite 

uma conversação por canal. 

Como é estabelecido um circuito dedicado não há problemas de congestionamento 

como ocorre nas redes com pacotes sendo enviado. Pode ocorrer de o circuito ser 

desconectado com a ligação caindo, mas não haverá concorrência de pacotes como 

na rede TCP/IP. 

Cada telefone está ligado a uma central local, que obtém o sinal analógico do 
telefone, o digitaliza e o transmite para uma central no núcleo da Public 
Switched Telephone Network (PSTN), chamada de central tandem. A 
conversa digitalizada segue pelas centrais do núcleo até retornar à central 
local do outro telefone, onde o sinal é novamente convertido para analógico 
e entregue. Em sistemas de voz sobre IP, os roteadores da Internet 
desempenham uma função análoga às centrais da PSTN (BARBOSA, 2007, 
p. 14). 

As empresas utilizam um sistema com modificações com alguns serviços adicionais 

aos já citados como ramais, conferências dentre outros. Com exceção de ramais as 
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empresas prestadoras de serviços de telefonia pública têm oferecido serviços 

similares aos seus usuários. Para atender essas necessidades diferentes, redes de 

telefonia própria são construídas nas empresas permitindo conversação entre ramais 

internos sem passar pela rede pública. Para que essa estrutura funcione os telefones 

se ligam a um PABX (Private Automatic Branch Exchange) que é uma central privada 

de telefone. Com o PABX os usuários podem compartilhar um número limitado de 

linhas telefônicas externas não necessitando de uma linha por usuário. 

Na Figura 4 ilustra-se uma chamada telefônica entre um usuário residencial ou 

comercial e um usuário de uma empresa utilizando a PSTN. 

Figura 4 - Chamada telefônica entre um usuário residencial ou comercial e um usuário de uma 
empresa utilizando a PSTN 

 

Fonte: Adaptado a partir de Barbosa (2007, p. 15). 

 

2.6 REDE VOIP 

 

Atualmente devido à ampla disponibilidade de acesso à banda larga, existem 

inúmeros serviços de VoIP disponíveis, dentre eles pode-se citar o Skype, O 

HangOuts e outros hoje em dia. Os valores da ligação VoIP normalmente são mais 

barato do que na telefonia tradicional. O VoIP quando comparado com a telefonia 

tradicional comutada por circuito, promete os benefícios da redução de custos, maior 

flexibilidade, melhor gerenciamento e melhores serviços (ZHAO et al., 2002). 

Robert e outros (2008) cita um exemplo interessante do uso do VoIP para a área 

médica na Faculdade de Medicina da Universidade de Zagreb diminuiu os custos em 
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alguns casos em mais de 90% (noventa por cento) e aumentou a colaboração 

internacional após a instalação de um serviço VoIP. 

A tecnologia VoIP é cada vez mais usada como alternativas às redes tradicionais de 

comutação de circuitos para transportar tráfego de voz. O VoIP está se firmando no 

mercado mundial de telecomunicações para uma ampla gama de aplicações, 

incluindo a telemedicina. Um dos fatores de sucesso do VoIP está na redução de 

custos o que traz grande interesse da telemedicina (ZHAO et al., 2002).  

De uma maneira simples pode-se definir o VoIP como o transporte da voz sobre o IP. 

Drew e Gallon (2003) fazem uma análise das utilizações do VoIP e encontra uma série 

de usos diferentes dos aplicativos VoIP: 

• Usuários privados utilizando os serviços VoIP de ponta a ponta sobre a 

internet publica pagando menos pelos serviços de comunicação e por vezes 

não se importando com a qualidade dos serviços recebidos. Existe um grande 

número desses usuários, mesmo assim esse número é bem menor do que na 

telefonia tradicional PSTN. 

• Usuários comerciais em redes privadas fornecidas por provedores de 

telecomunicações e datacom. Estes serviços são melhores em qualidade e 

ofereçam mais recursos, mas de todo modo são caros. 

• Soluções de trunking IP usadas por provedores de longa distância. 

Tipicamente, estas ofertas utilizam redes IP privadas para ligar ilhas da PSTN 

em conjunto. 

Todos esses serviços tendem a crescer, mas ainda será um grande desafio atingir o 

volume, a confiabilidade e a qualidade dos serviços PSTN. 

As redes comutadas por pacote, redes IP, misturam e transmite uma série de pacotes 

de áudio, vídeo, dados e outros. Uma chamada de voz é só mais um pacote sendo 

transmitido na rede aproveitando-se da banda larga e dos serviços e recursos de rede. 

Chamadas VoIP são sensíveis a vários problemas como perda de pacotes, atraso e 

outros que afetam diretamente a qualidade de voz e esses fatores devem ser 

controlados para melhoria da qualidade. 

Um fluxo básico de uma chamada VoIP pode ser visualizado conforme ilustrado na 

Figura 5. Pode-se ver todas as fases de processo de uma chamada incluindo a A/D 

(Conversão Analógico / Digital), o encoder / decoder e os protocolos RTP, UDP e IP. 
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Figura 5 - Fluxo básico de uma chamada VoIP 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

A voz do emissor (sender) é captada pelo microfone para geração do sinal analógico 

da fala. O próximo passo é a transformação do sinal analógico em um sinal digital pelo 

conversor A/D. Esse sinal digital resultante e amostrado é discretizado no tempo para 

ser codificado e comprimido por um codec em quadros de voz. Um ou mais quadros 

são encapsulados em um pacote de voz adicionando cabeçalhos RTP, UDP e IP. 

Após todo esse processo o sinal de voz é transmitido pela rede IP. No lado do 

recebedor (receiver), os pacotes que chegam são inseridos no buffer de dejitter onde 

são armazenados temporariamente para serem reproduzidos. Alguns pacotes podem 

chegar tarde e são considerados como perdidos. A seguir os quadros de voz são 

descodificados. Se um pacote é perdido, o decodificador preenche a lacuna aplicando 

algum algoritmo de PLC (Packet Loss Concealment). Finalmente, o sinal digital é 

transformado em um sinal analógico e reproduzido pelo destino e entregue para o 

recebedor (CARVALHO, 2011). 

Há alguns fatores de deficiência na tecnologia VoIP, especialmente no que se refere 

a qualidade da fala, mas um dos benefícios do VoIP é usar a infraestrutura de internet 

já existente nas organizações o que torna o investimento inicial menor. Além de 

permitir chamadas por voz, o uso dessa tecnologia pode permitir outras mídias 

enquanto os telefones tradicionais só oferecem voz basicamente. Como o VoIP usa a 

internet as aplicações podem ser integradas com o navegador da Web, aplicativos de 

rede social, mensagens instantâneas e e-mail etc., e uma coisa importante é que pode 

ser integrado ao sistema de telefone tradicional atual se assim for necessário. Os 

softphones que substituem os telefones e são instalados no computador ou no 

smartphone podem ser configurados e gerenciados pelo próprio usuário o que é um 

ganho importante nesse processo de migração da telefonia tradicional para o VoIP e 

os telefones IP similares aos tradicionais podem ser incorporados a rede caso seja a 

opção dos usuários (SYED; RAZA. DILBER, 2014). 
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Os autores Matthews e Chong (2004) enfocaram os problemas da implantação de 

VoIP e analisaram características tais como: desempenho, qualidade de serviço, 

confiabilidade e disponibilidade, tráfego de rede e largura de banda entre outras. Num 

segundo momento eles avaliaram a implantação do VoIP em ambientes de 

organizações pequenas e grandes. Os dados mostram que em 2004 as tecnologias 

ainda não ofereciam as vantagens atuais e financeiramente não havia um ganho 

considerável, mas atualmente a implementação do VoIP em organizações mostrou 

que obtiveram bom desempenho, recursos avançados e economia de custos acima 

dos 40% em chamadas locais e quase 90% em chamadas de longa distância (SYED; 

RAZA; DILBER, 2014). 

Outros exemplos do uso de VoIP podem ser encontrados nos trabalhos relacionados 

com o realizado no hospital “Children Cancer Hospital” com um custo relativamente 

barato (ELDEIB, 2014); e no programa que aborda a eficiência da melhoria de 

prevenção de patologias tropicais em países em desenvolvimento no hemisfério sul 

(BASOGAIN et al., 2010) todos eles enfatizando o baixo custo e o uso das TICs 

apoiando a telemedicina. 

A telefonia tradicional é confiável e estável, mas de implementação complexa 

enquanto o uso de VoIP tem custo mais baixo e de conectividade mais simples e 

variedade de serviços. Portanto, considerando que barreiras já foram superadas com 

a tecnologia atual, o maior desafio do VoIP na atualidade é a qualidade. Além disso, 

parece que os usuários continuam a usar o VoIP, embora a qualidade ainda não seja 

a mesma da telefonia tradicional (SINAEEPOURFARD; MOHAMED HUSSAIN, 2011). 

 

2.6.1 Arquitetura VoIP 

 

Segundo Rodríguez (2009) uma rede VoIP independente do protocolo, distinguem-se 

os seguinte elementos: 

• Interface do cliente: Onde se origina ou se recebe as chamadas VoIP e 

integram a rede VoIP. Telefones que seguem a recomendação H.323 (ITU-T, 

2009) ou equipamentos conectados a POTS. 

• Gateway de rede: Permite a comunicação entre a rede VoIP e as redes 

tradicionais de comutação de circuitos. 
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• O Agente de chamada: Realiza a mesma função que o nó de comutação de 

rede de voz tradicional (switch). 

Figura 6 - Esquema básico de uma arquitetura VoIP 

 

Fonte: Asterisk (2017, p. 1). 

Na Figura 6 ilustra-se uma arquitetura básica de uma rede VoIP usando o Asterisk 

como gerenciador de chamadas PBX. Nessa ilustração pode-se visualizar tanto o uso 

de softphone como o uso de telefones IP, além da possibilidade de usar sofphones 

em smartphones, conectados na rede. 

O VoIP é transmitido como pacotes de dados na rede IP e sendo assim, um sistema 

VoIP pode ser implementado em quaisquer redes que usem esse protocolo IP: 

Internet, intranets e Local Area Network (LAN) e Wide Area Network (WANs). O sinal 

de voz é digitalizado, comprimido, e convertido em pacotes IP e transmitido pela rede. 

Protocolos de sinalização são usados para estabelecer e desconectar chamadas, 

transportar informações necessárias para localizar usuários e negociar 

funcionalidades (OLIVEIRA, 2005). 

 

2.6.2 Protocolos e Recomendações 

 

2.6.2.1 Recomendação H.323 

 

A recomendação H.323 (ITU-T, 2009) descreve os terminais e outras entidades que 

fornecem serviços de comunicações multimídia através de Packet-Based Networks ou 
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Redes Baseadas em Pacotes (PBN) que podem não fornecer uma qualidade de 

Serviço (QoS) garantida. As entidades H.323 podem fornecer comunicações de áudio, 

vídeo e / ou dados em tempo real. Essas redes PBN podem ser redes locais, redes 

empresariais, redes metropolitas e a internet. O escopo do H.323 não inclui a interface 

de rede, a rede física ou o protocolo de transporte usado na rede. Na Figura 7 

apresentam-se as interoperabilidades propostas pelos terminais de acordo com a 

recomendação H.323. 

Figura 7 - Interoperabilidade dos terminais ITU-T H.323 

 

Fonte: ITU-T (2009, p. 2). 

A recomendação H.323 engloba várias outras recomendações conforme pode ser 

consultadas em sua documentação proposta pelo ITU-T e ilustrado resumidamente 

na Figura 7 (ITU-T - TELECOMMUNICATION STANDARDIZATION SECTOR - 

SERIES H, 2009). O H.245 control signalling é usado para gerenciar o fluxo de mídia, 

negociação dos codificadores de áudio e das portas de comunicação. 
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Figura 8 - Protocolos especificados pelo H.323 

 

Fonte: Souza (2004, p. 15). 

As principais entidades de uma arquitetura H.323, ilustradas pela Figura 8 conforme 

descritas por Barbosa (2007) são as seguintes: 

• Terminais: São os sistemas finais. A recomendação diz que os terminais 

obrigatoriamente devem suportar o serviço de voz e vídeo, sendo vídeo 

opcionalmente. Com exemplos desses terminais pode-se citar os telefones IP 

(hardphones) e os softphones conforme ilustrados na Figura 8. 

• Gateway (GW): Permite que sistemas finais de redes diferentes se 

comuniquem. A Figura 9 exibe uma comunicação desse tipo entre a rede VoIP 

e uma rede PSTN. 

• Gatekeeper (GK): O gatekeeper é usado para autorizar e/ou intermediar a 

sinalização das sessões de áudio em uma rede zona H.323. O GK facilita a 

implementação de políticas de segurança. Além disso pode conter uma lista de 

nomes / apelidos e facilitar a busca por terminais na rede. 

• Multipoint Control Unit ou Unidade de Controle Multiponto (MCU): é um 

componente que permite a comunicação multiponto (conferência) entre três ou 

mais terminais (RODRÍGUEZ, 2009). 
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Figura 9 - Gateway, Gatekeeper e Terminais em uma 
arquitetura H.323 

 

Fonte: Barbosa (2007, p. 17). 

O H.323 é uma recomendação já usada na telefonia tradicional e foi reaproveitado 

para a arquitetura VoIP, mas se tornou um protocolo complexo de difícil 

implementação completa, além de encarecer processos e equipamentos. Essa 

recomendação vem cedendo espaço para SIP, um protocolo que vem tentando 

resolver inconvenientes e problemas do protocolo H.323. 

 

2.6.2.2 SIP 

 

Foram criados numerosos protocolos que carregam várias formas de dados de sessão 

multimídia em tempo real, como voz, vídeo ou mensagens de texto. O Protocolo de 

Iniciação de Sessão (SIP) trabalha em conjunto com esses protocolos (ROSENBERG; 

SCHULZRINNE, 2002). 

É um protocolo de sinalização que controla o início, as modificações e terminações de 

sessões multimídia interativas. Estas sessões podem ser de áudio ou vídeo entre uma 

ou mais partes, seções de conversas ou de jogos (RODRÍGUEZ, 2009). O SIP é um 

protocolo Cliente/Servidor com transporte sobre UDP ou TCP. 

A função do SIP é caracterizar os pontos de extremidade de um serviço e permitir que 

esses pontos descubram um ou ao outro e concordem em compartilhar uma sessão. 

As principais funcionalidades do SIP são: 
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• Localização de usuário: A mobilidade do usuário está suportada pelo SIP 

durante a sessão. 

• Capacidade de serviços dos usuários. 

• Disponibilidade do usuário. 

• Manutenção da sessão: O SIP administra as modificações, transferências e 

terminação de uma sessão ativa. 

Associado as funcionalidades, estão presentes também os elementos de uma rede 

SIP que são: 

• O Agente Usuário cliente UAC (User Agent Client): O UAC gera petições e 

recebe respostas. 

• O Agente Usuário Servidor UAS (User Agent Server): O UAS responde às 

petições. 

 

2.6.2.2.1 Métodos SIP 

 

Considerando o que as mensagens SIP são classificadas em requisições e respostas, 

temos então os seguintes métodos para atender essas duas características: 

• INVITE: Sinaliza um convite para sessão ou para modificar parâmetros de 

uma sessão já estabelecida. 

• ACK: Confirma o estabelecimento da sessão.  

• OPTION: Solicita informação das capacidades como por exemplo quais 

codecs estão disponíveis. 

• BYE: Finaliza uma sessão. 

• CANCEL: Cancela métodos e / ou convites pendentes. 

• REGISTER: Registra o agente usuário em um servidor SIP. 

 

2.6.2.2.2 Repostas as requisições SIP 

 

As respostas as requisições SIP são em número de 6 (seis), cada uma destas com o 

primeiro dígito de seu código diferenciado e os dois dígitos seguintes em formato 

decimal. São estas as respostas: 
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• Faixa 1XX: Respostas de inicialização da conexão. São mensagens 

provisórias. Como exemplo salientou-se a mensagem 180 Ringing 

sinalizando a campainha. 

• Faixa 2XX: Respostas de sucesso. Como exemplo o 200 OK. 

• Faixa 3XX: Respostas de redirecionamento;  

• Faixa 4XX: Respostas de falhas no sequenciamento das mensagens. 

• Faixa 5XX: Respostas de falhas de servidor 

• Faixa 6XX: Respostas de falhas globais. 

 

2.6.3 Etapas de processamento de uma chamada VoIP 

 

De acordo com Carvalho (2011) um típico processo de chamada VoIP tem 3 fluxos 

básicos que são: (1) Signaling flow ou fluxo de sinalização; (2) Media flow ou fluxo de 

mídia; (3) Media control flow ou fluxo de controle de mídia. 

 

2.6.3.1 Signaling flow ou fluxo de sinalização 

 

Habilita o VoIP para comunicação entre si. Essa sinalização permite configurações, 

negociações e interrupções de chamada. Os protocolos comumente utilizados no 

processo de sinalização são o H.323 e o SIP. Nas Figuras 10 e 11 ilustram-se um 

exemplo de ligação VoIP utilizando cada um dos protocolos com a sinalização. 

Figura 10 - Sinalização de 
chamada usando H.323 

 
Fonte: Barbosa (2007, p. 18) 
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Figura 11 - Chamada VoIP utilizando servidor SIP 

 

Fonte: Barbosa (2007, p. 20). 

 

2.6.3.2 Media flow ou fluxo de mídia 

 

Responsável por transportar voz do emissor codificado por algum codec para um 

receptor. A voz do emissor é transmitida por RTP. Esse fluxo pode ser visualizado nas 

Figuras 10 e 11. 

 

2.6.3.3 Media control flow ou fluxo de controle de mídia 

 

Esse fluxo fornece serviço de controle e monitoramento de qualidade. Três relatórios 

RTCP são de grande importância para fins adaptativos: relatório de emissor Sender 

Report (ST) e relatório de receptor Receiver Report (RR), que transportam as 

estatísticas básicas de transmissão e recepção do (s) remetente (s) activo (s) e 

receptor (ES) numa sessão RTP e o relatório estendido (XR), que carrega a 

informação da qualidade, tal como MOS e atraso no buffer do dejitter. Algumas dessas 

informações estão descritas nas Tabela 4 e Tabela 5. 
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Todos esses 3 fluxos estão representados no esquema ilustrado na Figura 7. Nas 

seções seguintes esses fluxos e suas características serão detalhados. 

 

2.6.4 User Datagram Protocol - UDP 

 

Foi definido para disponibilizar um modo de datagrama de comunicação por 

computador com comutação de pacotes no ambiente de um conjunto interconectado 

de redes de computadores utilizando o IP como subjacente protocolo (POSTEL, 

1980). 

Ainda de acordo com Postel (1980) este protocolo fornece um procedimento para que 

as aplicações enviem mensagens para outras aplicações. O protocolo é orientado 

para transações, e a entrega e proteção duplicada não são garantidas como o é o 

caso do protocolo TCP. 

É um protocolo não orientado à conexão onde os pacotes podem ser entregues fora 

de ordem ou até perdidos. O UDP não provê controle de fluxo nem congestionamento. 

Em resumo, a ideia por trás do UDP é transmitir dados com a maior velocidade 

possível, sem confiabilidade (BARBOSA, 2007). 

As principais motivações para se usar UDP e não o TCP em chamadas VoIP são as 

seguintes: 

• Se um pacote de início de sequência for perdido, o TCP espera a 

retransmissão desse pacote para entregar todo a sequência. Essa 

característica adiciona um atraso. 

• O three-way-handshaking do TCP adiciona latência ao início da comunicação. 

É um método usado em uma rede TCP / IP para criar uma conexão entre um 

host / cliente local e um servidor. O método é constituído de três etapas que 

requer tanto o cliente quanto o servidor para trocar pacotes SYN e ACK 

(confirmação) antes que a comunicação de dados real comece. Um three-

way-handshaking também é conhecido como um handshake TCP. 

• Os mecanismos de controle de fluxo e de congestionamento do TCP 

controlam a taxa de transmissão e não a aplicação. 
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As aplicações VoIP necessitam além do UDP outros serviços para saber a ordem e 

tempo de geração de pacotes além de possuir o conhecimento acerca da qualidade 

da conexão. Essas atividades competem ao RTP e ao RTCP (BARBOSA, 2007). 

Na Figura 12 ilustra-se o formato da mensagem UDP e Quadro 1 detalha cada item 

da mensagem. 

Figura 12 - Formato da mensagem UDP 

 
Fonte: Sinam e outros (2014, p. 355). 

Quadro 1 - Formato da mensagem UDP 

Campo 
Tamanho 

(bits) 
Descrição 

Source Port 16 
Porta de origem: O número de porta de 16 bits do processo 
que originou a mensagem UDP no dispositivo de origem. 

Destination Port 16 

Porta de Destino: O número de porta de 16 bits do processo 
que é o destinatário final pretendido da mensagem no 
dispositivo de destino. 

Length 16 
Tamanho: O comprimento do datagrama UDP inteiro, 
incluindo cabeçalho e campos de dados. 

Checksum 16 

Checksum: uma soma de verificação opcional de 16 bits 
calculada sobre todo o datagrama UDP mais um "pseudo-
cabeçalho" especial de campos 

Data Variável 
Dado: A mensagem encapsulada de camada superior a ser 
enviada. 

Fonte: Sinam e outros (2014, p. 355). 

 

2.6.5 Real-time Transport Protocol – RTP 

 

Esse protocole fornece serviços de entrega de ponta a ponta para dados com 

características em tempo real, como áudio e vídeo. Esses serviços incluem 
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identificação do tipo pacote, numeração de sequência, timestamping e monitoramento 

de entrega. Os aplicativos normalmente executam o RTP em cima do UDP 

(SCHULZRINNE et al., 2003).  

O RFC 3550 (SCHULZRINNE et al., 2003) que define o RTP também define o RTCP: 

• O RTP para transportar dados que tem propriedades em tempo real. 

• O Real-time Control Protocol - RTCP para monitorar a qualidade do serviço 

e transmitir informações sobre os participantes em uma sessão em 

andamento. 

O RTP não provê nenhum mecanismo que forneça QoS e utiliza o UDP como camada 

de transporte. O RTCP é um protocolo auxiliar ao RTP que tem como principal objetivo 

fornecer um feedback às aplicações, informando a qualidade da conexão entre as 

mesmas, através do envio de relatórios (BARBOSA, 2007). 

Um aspecto importante e relevante é o de não existirem portas UDP padrão para 

transmissão de voz pelas sessões RTP. A negociação de portas é feita 

dinamicamente pelos protocolos de sinalização durante o processo de 

estabelecimento de chamada (DAVID, 2003). 

Cada pacote pode transportar entre 10 e 30 ms de amostra da voz e uma ou mais 

amostras codificadas. Na Figura 13 apresenta-se um pacote de voz, com o 

detalhamento do cabeçalho RTP e nos Quadros 2 e 3 detalham-se resumidamente o 

RTP e o RTCP. 

Figura 13 - Pacote VoIP com detalhamento do cabeçalho RTP 

 

Fonte: David (2003, p. 10). 



50 

 

Quadro 2 - Descrição resumida dos campos do cabeçalho RTP 

Campo bits Descrição 

Versão (V)  2 
Especifica a versão do RTP sendo utilizada, atualmente 
com o valor 2. 

Padding (P) 1 Indica a existência de bytes de preenchimento. 

Extension (X) 1 
Indica se existe uma extensão de cabeçalho após a parte 
fixa do cabeçalho (12 bytes). 

CSRC Count (CC) 4 
Indica o número de campos CSRC existentes após a parte 
fixa do cabeçalho (12 bytes). 

Marker (M) 1 
Depende da aplicação; no caso de VoIP, indica o início de 
uma sequência de fala. 

Payload Type (PT)  7 Indica o formato de codificação da mídia 

Sequence Number 16 

Número de sequência do pacote, iniciado com um valor 
aleatório, este campo é incrementado a cada pacote 
transmitido. Possibilita ao receptor identificar a perda de 
um pacote. 

TimeStamp 32 
Permite a reprodução no lado receptor com o tempo 
corrigido. Representa o exato instante (formato NTP) da 
amostragem do primeiro octeto deste pacote. 

Sending Source 
(SSRC) 

32 
Identificação do emissor, através de número aleatório único 
em uma dada sessão. 

Contributing 
Sources (CSRC) 

32 
Emissores de uma sessão; no caso de VoIP somente 
usado em conferências indicando todos os SSRC 
participantes. Máximo de 15 itens 

Fonte: Adaptado de David (2003, p. 78). 

Como pode-se observar o pacote VoIP tem um tamanho significativo o que pode tornar 

esse protocolo ineficiente em termos de overhead de cabeçalho. Deve haver uma 

ponderação entre a redução de overhead de cabeçalho e o aumento de retardo gerado 

pela espera do preenchimento dos buffers de transmissão (DAVID, 2003). 

Um pacote RR é semelhante a um pacote SR, exceto por não possuir a seção de 

informações sobre o transmissor e o campo payload type assumir o valor 201 (DAVID, 

2003). Um exemplo de pacote RTCP tipo RR pode ser visto na Figura 14. 

Quadro 3 - Descrição dos campos do cabeçalho RTCP tipo SR 
(Continua) 

Campo do Cabeçalho 
SENDER REPORT 

Tamanho 
(bits) 

Descrição 

Versão (V)  2 
Especifica a versão do RTP sendo utilizada, 
atualmente com o valor 2. 

Padding (P) 1 Indica a existência de bytes de preenchimento. 

Reception Report Count 
(RC) 

5 
Indica o número de blocos de recepção após a 
informação sobre o transmissor. 

Payload Type (PT) 8 Identifica o pacote como RTCP SR (valor = 200) 

Length 16 
Tamanho do pacote (em múltiplos de 32 bits 
menos um) 



51 

 

Quadro 3 - Descrição dos campos do cabeçalho RTCP tipo SR 
(Conclusão) 

Campo do Cabeçalho 
SENDER REPORT 

Tamanho 
(bits) 

Descrição 

Sending Source (SSRC) 32 
Identificação do emissor do pacote RTCP, através 
de número aleatório, único em uma dada sessão. 

NTP TimeStamp 64 

Instante real em que o pacote foi transmitido. 
Captura o horário local de sistema da máquina 
fonte, no momento do envio da mensagem SR, 
usando a formatação do NTP (Network Time 
Protocol) 

RTP TimeStamp 32 

Permite a correlação dos tempos utilizados pelo 
RTP com o tempo real. Corresponde ao instante 
de tempo (normalmente múltiplo da unidade de 
amostragem de áudio) em que o áudio, 
pertencente ao último pacote RTP, foi enviado por 
determinado emissor. 

Sender’s Packet Count 32 
Número total de pacotes RTP enviados pelo 
emissor desde o início da sessão até o momento 
em que um pacote SR foi gerado. 

Sender’s Byte Count 32 
Número total de bytes dos pacotes RTP enviados 
desde o início da sessão, sem contar cabeçalhos 
e paddings 

Fonte: Adaptado de David (2003, p. 78). 

Figura 14 - Formato da mensagem RTCP tipo RR 

 
Fonte: David (2003, p. 39). 

 

2.6.6 Composição de um pacote VoIP 

 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade da voz em um sistema 

VoIP. Por isso é necessário conhecer como é composto um pacote de voz sendo 
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transportado pela rede. As informações que são adicionadas ao pacote como já 

descrevemos nas seções anteriores podem impactar a taxa de transmissão e a 

qualidade da voz. 

Na Figura 15 representa-se o formato dos pacotes de voz transmitidos em uma rede 

IP, mostrando o processo onde o sinal de voz é digitalizado e comprimido mediante 

um algoritmo de codificação (RODRÍGUEZ, 2009). Nessa Figura 15 se apresenta um 

pacote sendo transportado de N Bytes. 

Figura 15 - Formato do pacote de voz transmitida 

 

Fonte: Rodríguez (2009, p. 23). 

Como já explicitado anteriormente esse pacote pode ser transportado por RTP que 

pode reordenar os pacotes caso os mesmos cheguem ao destino desordenados. O 

RTP usa o UDP como protocolo de transporte minimizando assim o tempo de entrega 

necessário para aplicações real-time. 

Com a adição de cabeçalhos (20 Bytes de IP, 8 Bytes de UDP e 12 Bytes de RTP) o 

pacote de voz codificado tem um cabeçalho adicional (overhead) de 40 bytes 

(RODRÍGUEZ, 2009). 

Os N bytes sendo transportado dependem da taxa de codificação do codec utilizado 

no processo. Alguns desses valores podem ser encontrados na Figura 15. 

 

2.7 FATORES PARA DEGRADAÇÃO DA VOZ  

 

Alguns fatores devem ser considerados quando se trata de degradação do sinal de 

áudio conforme descritos nos parágrafos seguintes. 
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O Packet Loss Rate (PLR) ou taxa de perda de pacotes que é calculada pelo número 

de pacotes transmitidos que não chegaram ao destino medidos em um determinado 

período. O padrão de perdas também deve ser considerado para efeito de 

degradação. Segundo Sun e outros (2001) o local da perda de pacotes também 

impacta na qualidade. Eles destacam no artigo que a perda de pacotes no início de 

segmentos com voz tem um impacto severo na percepção da qualidade da voz. Foram 

usados métodos objetivos para medir a qualidade da voz no referido trabalho. Outro 

fator Packet Delay Transfer (PDT) ou atraso ponto a ponto que é o tempo transcorrido 

entre o envio do pacote na origem até a chegada no destino. Esse atraso pode ocorrer 

por causa da rede de transmissão, da estrutura física dos roteadores ou até mesmo 

dos codecs que levam tempo para processamento do áudio (DAVIDSON, 2006). A 

ITU-T RECOMMENDATION G.114 (2003) recomenda um atraso não superior a 150 

ms em sentido único, as vezes denominado latência. São aceitáveis atrasos na faixa 

150 a 400 ms. Um outro fator é a Variação de Atrasos (Jitter) - Packet Delay Variation 

(PDV) que é a variação do atraso de entrega de pacotes de voz transmitidos através 

de redes de dados IP até a chegada no destino (VALLE et al., 2010). Em uma rede de 

transmissão de pacotes é necessário colocar um jitter buffer para cancelar a variação 

dos atrasos (RODRÍGUEZ, 2009). 

Um outro fator importante e que faz parte do escopo de pesquisa desse trabalho é o 

consumo de largura de banda de VoIP em uma rede e deve ser considerado ao 

projetar a infraestrutura de VoIP para uma boa qualidade de voz. A falha em 

considerar os requisitos de largura de banda de VoIP limitará severamente a 

confiabilidade de um sistema VoIP e sobrecarregará a infraestrutura da rede (BHANU 

et al., 2010). 

O ruído é outro fator de degradação da qualidade da fala. Portanto, a estimativa do 

ruído desempenha um papel vital no aprimoramento. Se a estimativa de ruído for 

baixa, haverá ruído residual irritante e, se a estimativa de ruído for alta, a fala ficará 

distorcida (SHRAVANI; SEKHAR, 2013). Em um trabalho anterior propôs-se a 

aplicação de filtros para melhoria da qualidade da fala (RODRIGUES et al., 2017). 
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2.8 CÁLCULO DA LARGURA DE BANDA 

 

Há ferramentas para cálculos da largura de banda (bandwidth) necessária para usar 

VoIP com determinados codecs. Por exemplo usando o codec G.711 com 16 

chamadas simultâneas a banda mínima necessária é 1.152 kbps (CISCO, 2005; 

TELECOMMUNICATIONS TRAFFIC, 2018; PACKETIZER, 2018). 

A supressão de silencio na comunicação é um fator que influencia diretamente na 

largura de banda. No exemplo acima se a supressão de silencio for considerada, reduz 

a largura de banda total para 50% do que seria sem a supressão de silêncio o que 

daria um valor de 576 Kbps (As estimativas da largura de banda resultante variam 

amplamente de 35% a 80%, mas 50% parece correto) (PACKETIZER, 2018). 

 

2.8.1 Jitter 

 

Pacotes de um fluxo de voz devem ser entregues pela rede com cadência constante, 

a fim de que a conversa tenha uma qualidade aceitável (BALBINOT et al., 1995). 

As redes TCP/IP não atendem a esse requisito de dar uma cadencia aos pacotes, 

ocasionando variação no tempo de entrega dos pacotes. Tal variação é conhecida 

como jitter (VALLE et al., 2010). Para solucionar este problema, utiliza-se, no lado 

receptor, um buffer de compensação de jitter ou dejitter buffer. Esse mecanismo é 

responsável por atrasar igualmente os pacotes de voz (dar a cadencia) de maneira 

que todos sofram o mesmo atraso. 

Com essas considerações pode-se refazer a ilustração da Figura 5 com a exibição do 

buffer de jitter conforme pode ser visto na Figura 16. 

Figura 16 - Fluxo básico de uma chamada VoIP com buffer de jitter 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
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O atraso de buffer é o tempo que o pacote de voz passa no buffer de jitter aguardando 

sua vez de ser reproduzido (VALLE et al., 2010). 

 

2.8.2 Buffers de Compensação de Jitter 

 

Esses buffers normalmente são codificados no cliente que receberá a chamada VoIP 

podendo ser um softphone. 

O buffer de jitter impõe um atraso para cadenciar todos os pacotes de maneira que 

todos tenham oportunidade de serem executados na sequência correta. Quando o 

tempo acaba o buffer passa os pacotes para o codec decodificar e executar. 

Na seção do RTP e conforme ilustrado na Figura 13 já vimos que a numeração 

sequencial possibilita a reordenação dos pacotes e é importante também para a 

operação dos buffers de dejitter, em conjunto com o timestamp (BALBINOT et al., 

1995). 

 

2.9 ESTIMATIVAS DA QUALIDADE DA VOZ 

 

2.9.1 Mean Opinion Score – MOS 

 

O Mean Opinion Score (MOS) é uma escala de avaliação subjetiva. As escalas de 

opinião foram recomendadas pelo ITU-T e seguem um padrão alcançado através de 

anos de experiência (ITU-T P.800, 1996; ITU-T P.10, 2006). 

A escala de avaliação MOS faz uma analogia a um grau de satisfação do ouvinte o 

qual avalia parâmetros como inteligibilidade, conforto e identificação dos interlocutores 

(MOTA; CARVALHO, 2013).  

Radhakrishnan e Larijani (2011) listam algumas limitações da pesquisa subjetiva com 

atores humanos de avaliação: 

• É difícil a aplicação em tempo real durante os eventos comunicação. 

• É difícil controlar grandes volumes de dados gerado pelas pesquisas. 
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Os aspectos do MOS são determinados pelas escolhas feitas na concepção de 

experiências subjetivas, portanto uma mudança em qualquer uma das escolhas de 

design pode mudar consideravelmente os resultados (STREIJL et al., 2014). Esse 

artigo a caracterização necessária para aplicações práticas das pesquisas utilizando 

a escala MOS. 

Na Tabela 3 exibe-se a escala de qualidade auditiva MOS com os valores que devem 

ser atribuídos a satisfação do usuário caracterizando em cada item da escala o 

prejuízo do nível de qualidade avaliada (ITU-T P.800, 1996). 

O PESQ é o método de avaliação que atualmente está ganhando importância 

juntamente com o Modelo-E, um modelo computacional que foi desenvolvido pela ITU, 

e é mais simples de implementar em alguns aspectos (CALLADO et al., 2015).  Esse 

autor cita que o fator-R, variando de 0 (péssimo) a 100(excelente) pode ser convertido 

para escala de pontuação MOS. 

A Tabela 3 é usada para classificação da satisfação do usuário com a qualidade da 

fala recebido (CALLADO et al., 2015). 

Tabela 3 - Escala de qualidade da fala MOS 

Fator-R Escala MOS 
Qualidade da 

Fala 
Distorção 

90 ≤ R < 100 5 4,34 – 4,50 Excelente Imperceptível 

80 ≤ R < 90 4 4,03 – 4,34 Boa Apenas imperceptível, sem 
incomodar 

70 ≤ R < 80 3 3,60 – 4,03 Regular Perceptível, leve incomodo 

60 ≤ R < 70 2 3,10 – 3,60 Pobre Perturbando, mas audível 

  0 ≤ R < 60 
1 

1,00 – 3,10 Ruim 
Perturbando muito, inaudível 

Fonte: Adaptado a partir de ITU-T P.800 (1996) e Callado e outros (2015). 

 

2.9.2 Perceptual Evaluation of Speech Quality – PESQ 

 

No decorrer desse capitulo, já vimos que a voz em sistemas VoIP pode sofrer 

distorções devido a filtragens, atrasos e até codecs de baixa taxa de bits. O método 

PESQ, uma avaliação objetiva, aborda esses efeitos com equalização de função de 

transferência, alinhamento de tempo e um novo algoritmo para a média de distorções 
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ao longo do tempo (ITU-T P.862, 2001b). O PESQ é o atual padrão recomendado pelo 

ITU-T. 

O PESQ é capaz de estimar a qualidade subjetiva da voz com uma boa correlação e 

considerando uma grande variedade de condições, que podem incluir desde 

distorções de codificação, erros, ruídos, filtragem, atraso e atraso variável (MOTA; 

CARVALHO, 2013).  

O padrão ITU-T descreve em detalhes o funcionamento do método PESQ conforme 

ilustrado na Figura 17. Pode-se ver a voz sendo avaliadas por um modelo e as partes 

de alinhamento de sinal em casos de atraso. 

Figura 17 - Visão geral da filosofia básica usada no PESQ 

 

Fonte: ITU-T P.862 (2001, p. 27). 

Uma outra visão mais elaborada da segunda parte da Figura 17 está ilustrada na 

Figura 18 mostrando o processo de realinhamento e equalização do sinal e a 

identificação de intervalos ruins do sinal resultante. 
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Figura 18 - PESQ – Alinhamento do sinal e identificação de intervalos ruins 

 

Fonte: OPTICOM GMBH (2005, p. 1). 

A saída do Modelo, um modelo objetivo, é um valor de classificação de qualidade 

escalar, R ou Fator-R, que varia diretamente com a qualidade conversacional global 

da rede (ITU-T REC. G.107, 2015). O Modelo implementa um mecanismo baseado na 

soma de termos que representam distorções na qualidade da voz, tais como atrasos 

de transmissão, eco e distorções introduzidas pelos equipamentos utilizados 

(CALLADO et al., 2015). 

Segundo Callado e outros (2015) o fator-R, variando de 0 (péssimo) a 100 (excelente) 

conforme Equação 2 pode ser convertido para escala de pontuação MOS. 

Equação 2 - Equação de cálculo do fator-R 

𝑎) 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑅 < 0 → 𝑀𝑂𝑆 = 1 

𝑏) 𝑃𝑎𝑟𝑎 0 ≤ 𝑅 ≤ 100 → 𝑀𝑂𝑆 = 1 + 0,035. 𝑅 + 7.10−6. 𝑅. (𝑅 − 60). (100 − 𝑅) 

𝑐) 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑅 > 0 → 𝑀𝑂𝑆 = 4,5 

Fonte: Adaptado a partir de Callado e outros (2015). 

Sistemas cuja qualidade da fala seja avaliada em R≤ 60 não são recomendáveis, 

sendo desejável obter R > 70 (CALLADO et al., 2015). 

A correlação dos valores de faixas do fator-R com a os valores da tabela 2.6 MOS 

podem ser consultados na Tabela 6.  

Características das  chamadas são desconhecidas, por isso o cálculo da qualidade de 

voz é realizado com base na comparação entre o áudio original (transmitido) e o 

degradado (recebido) (CALLADO et al., 2015). 
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2.9.2.1 Algoritmo PSC / PESQ MatLab 

 

Um algoritmo PESQ MatLab (HU; LOIZOU, 2006) foi usado para medição da 

qualidade do áudio no destino. Esse algoritmo recebe como entradas o sinal de áudio 

original e o sinal de áudio após passar pelo sistema de comunicação, áudio 

degradado. Essa rotina PESQ só suporta taxas de amostragem de 8 kHz e 16 kHz. A 

execução do algoritmo PESQ faz as devidas comparações e retorna um valor entre 1 

e 4,5 (um e quatro e meio) de acordo com a escala MOS da Tabela 6. Outros 

algoritmos MatLab foram desenvolvidos para processar os experimentos gerados 

automaticamente e gerar visualizações e espectrograma dos sinais. Os algoritmos 

auxiliares eliminaram o trabalho manual de comparar áudio a áudio de cada 

experimento executado. A função PESQ MatLab, verifica a existência de delay entre 

os dois sinais comparados e faz as devidas compensações para o alinhamento. 

Esse conjunto de scripts PESQ MatLab traz uma função para filtrar e compensar o 

ruído presente no áudio. O procedimento é conhecido como PSC (Spectrum 

Procedure Compensation) (HU; LOIZOU, 2006). Apesar de não ser escopo desse 

trabalho, para os resultados é importante falar como item secundário do 

aprimoramento da fala, na redução do ruído de fala corrompida, a fim de melhorar sua 

inteligibilidade e qualidade (STARK et al., 2008; SOUSA, 2007). 

 

2.9.2.2 Material fonte de fala para teste 

 

Os sinais de teste devem ter amostras de fala real concatenando com fragmentos de 

uma estrutura representativa de fala e silêncio. Devem ser representativos tanto de 

homens como de mulheres. Recomenda-se a utilização de mais falantes: oito homens, 

oito mulheres (ITU-T P.862, 2001a). O material da fala deve ter sentenças simples. 

Frases fáceis de compreender nem curtas e nem longas, com o objetivo de que cada 

sentença quando falada deve ter uma duração de 2 a 3 segundos (ITU-T P.830, 1996). 

O material com amostras de falas de 8 homens e 8 mulheres em português de acordo 

com as recomendações acima foram selecionados para os experimentos nesse 

trabalho. Na Tabela 4 apresentam-se os conjuntos de áudios com as falas e suas 

características principais.
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Tabela 4 - Material fonte com falas e caracteristicas principais 
(Continua) 

Arquivo Gênero Fonte Canais 
Taxa 

Amostragem 
Total 

Amostras 
Duração (s) 

Bits Por 
Amostra 

Formato 

Port-f1.wav Feminino Original 1    16.000     110.323  6,9 16 PCM 

Port-f2.wav Feminino Original 1    16.000     175.370  11,0 16 PCM 

Port-f3.wav Feminino Original 1    16.000     125.125  7,8 16 PCM 

Port-f4.wav Feminino Original 1    16.000     115.727  7,2 16 PCM 

Port-f5.wav Feminino Original 1    16.000     110.119  6,9 16 PCM 

Port-f6.wav Feminino Original 1    16.000     131.912  8,2 16 PCM 

Port-f7.wav Feminino Original 1    16.000     111.919  7,0 16 PCM 

Port-f8.wav Feminino Original 1    16.000     148.044  9,3 16 PCM 

Port-m1.wav Masculino Original 1    16.000       93.053  5,8 16 PCM 

Port-m2.wav Masculino Original 1    16.000     160.940  10,1 16 PCM 

Port-m3.wav Masculino Original 1    16.000     111.588  7,0 16 PCM 

Port-m4.wav Masculino Original 1    16.000     100.607  6,3 16 PCM 

Port-m5.wav Masculino Original 1    16.000     132.411  8,3 16 PCM 

Port-m6.wav Masculino Original 1    16.000     109.383  6,8 16 PCM 

Port-m7.wav Masculino Original 1    16.000       93.793  5,9 16 PCM 

Port-m8.wav Masculino Original 1    16.000     140.570  8,8 16 PCM 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
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2.10 ASTERISK 

 

Segundo o site do desenvolvedor (DIGIUM, 2016), o Asterisk é um framework de 

código aberto para a construção de aplicações de comunicações. Com Asterisk pode-

se construir sistemas IP PABX, gateways VoIP, servidores de conferência e outras 

soluções personalizadas. Ele é usado por pequenas empresas, grandes empresas, 

call centers e agências governamentais em todo o mundo. Asterisk é livre e de código 

aberto (DIGIUM, 2017). 

Para Keller (2011) o Asterisk é considerado uma central telefônica híbrida, que 

gerencia o áudio trafegando em canais de comunicação digitais, analógicos e também 

em redes TCP/IP. 

Em um PABX tradicional, há uma diferença lógica entre estações (aparelhos 

telefônicos) e troncos (recursos que se conectam ao mundo exterior). Asterisk, por 

outro lado, não tem um conceito interno de troncos ou estações. Em Asterisk, tudo o 

que entra ou sai do sistema passa por um canal (BRYANT et al., 2013). A Figura 19 

exibe uma visão geral das integrações e módulos do Asterisk. 

Figura 19 - Integrações e módulos comuns Asterisk 

 

Fonte: Asterisk (2017, p. 1). 
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2.11 3CX PHONE SYSTEM 

 

3CX é um sistema de telefone Internet Protocol (IP) Private Automatic Branch 

Exchange (PABX) com capacidade de fazer, receber e transferir chamadas. As 

chamadas são enviadas como pacotes de dados sobre IP na rede de computadores 

Local Area Network (LAN) ou na internet Wide Area Network (WAN). Com o uso de 

servidores Session Initiation Protocol (SIP) a comunicação é estabelecida via um 

serviço VoIP. O tráfego de VoIP é executado através dos protocolos User Datagram 

Protocol (UDP) (3CX, 2018; 3CX LTD, 2011). 

Um servidor SIP 3CX é de fácil instalação e configuração e foi criado na nuvem 

facilitando os testes e manutenção do protótipo para montagem do fluxo de 

atendimento do telessaúde e os testes de qualidade de voz nas transmissões das 

comunicações. Esse software é de padrão aberto e de baixo custo. Um dos 

componentes do seu kernel é o Asterisk. 

Para completar o conjunto de ferramentas necessárias para comunicação a 3CX 

também tem um softphone de fácil instalação e configuração para o usuário final o 

que facilita a implementação de um serviço de comunicação via essa plataforma, 

especialmente que a maioria dos usuários do serviço de teleconsultoria estão 

distantes em centros menores e sem acesso a pessoal especializado de suporte. Além 

disso telefones IP podem ser adicionados a rede com provisionamento facilitado (3CX 

LTD, 2011). Na Figura 20 exibe-se um esquema básico do 3CX. 

Figura 20 - Esquema básico 3CX 

 

Fonte: 3CX (2017, p. 1). 
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2.11.1 Benefícios do 3CX Phone System 

 

De acordo com o manual do fabricante, o 3CX apresenta um conjunto de benefícios 

conforme listados abaixo (3CX LTD, 2011):  

• Mais fácil de instalar e configurar que um sistema de telefonia proprietária. Um 

programa de computador executando em um servidor obtém vantagens em 

relação a um sistema proprietário e qualquer usuário com algum conhecimento 

do sistema operacional e de rede pode instalar e configurar o 3CX não 

necessitando de um treinamento especial.  

• Fácil para gerenciar. O 3CX tem uma interface Web facilitando o gerenciamento 

do servidor SIP / PABX. Os sistemas proprietários necessitam de pessoal 

especializado e a interface de manutenção não é simples. 

• Redução dos custos das chamadas. O custo das ligações usando um servidor 

SIP / PABX 3CX são menores que os custos de sistemas de telefonias 

tradicionais em ligações de longa distância. 

• Não é necessária uma nova infraestrutura, usa a rede computadores existente.  

Não é necessário instalar novas fiações e outras estruturas necessárias. Um 

sistema VoIP permite a conexão de telefones IP diretamente na rede existente 

ou a instalação de softphones nas estações de trabalhos já conectadas na rede. 

Isso facilita a instalação de novas extensões no sistema VoIP. Isso agrega 

grande vantagem quando há necessidade de mover fisicamente o ambiente de 

trabalho. 

• Sistemas de telefonia VOIP são de padrão aberto. Todos os sistemas 

modernos de IP PABX usam SIP como um protocolo. Significa que você pode 

usar quase qualquer SIP VOIP telefone. Em contraste os sistemas proprietários 

necessitam de telefones próprios para funcionarem. 

• Escalável. Com um sistema de telefone VOIP que pode ser instalado em um 

servidor padrão pode facilmente lidar com um grande número linhas telefônicas 

e extensões. A expansão se resume a incluir novos ramais e telefones é lógico 

de acordo com a capacidade da rede. 

• Melhor serviço ao cliente e customização para produtividade. Como as 

chamadas são baseadas em computador, elas podem ser facilmente 

integradas ao negócio da organização. As chamadas podem ser gravadas e 
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realizadas de dentro de sistemas como o Outlook e outras integrações. No caso 

do telessaúde o softphone poderia ser modificado para chamar diretamente o 

fluxo de atendimento com o apertar de um botão. 

• Com base na Web, facilita a utilização. Recursos como transferências, Web 

conferência, chamadas em espera, correio de voz, recepcionistas digitais é 

altamente facilitado com interfaces mais amigáveis aos usuários do sistema. 

• Mais recursos incluídos como padrão. Como é baseado em computador e 

software o sistema vem com recursos ricos e com outras configurações 

possíveis. Atendimento automático, voz, correio, chamada, enfileiramento, 

conferência e etc. Nos sistemas proprietários não há tantas possibilidades e 

opções. 

• Melhor controle. Relatórios podem ser extraídos como o tráfego: o número de 

chamadas, os problemas do servidor, os custos e com todas as informações 

armazenadas em banco de dados. A gerência pode ver se os clientes estão 

sendo atendidos de maneira oportuna. 

• Trabalho remoto usando os smartphones. Como há softphones para diversos 

sistemas operacionais como Windows, Android e iOS os usuários podem usar 

seus smartphones como extensão do sistema VoIP de qualquer lugar onde 

estejam localizados. 

 

2.11.2 Call center 

 

Quase todo mundo já teve contato com um call center e talvez mais de um contato 

para resolver algum problema, ou comprar um produto, ou solicitar um serviço ou 

conserto etc. O call center é basicamente um local que faz e recebe um alto volume 

de ligações de clientes pelos mais diversos motivos (RAMPINELLI, 2017). O call 

center é o principal elo de relacionamento entre os clientes e os consumidores de 

serviços. Com essa importância em mente, as organizações adotam o nome de 

Central de Atendimento ou Central de Relacionamento com Clientes. 

O call center é composto por um grupo de pessoas e tem o seu funcionamento 

fortemente atrelado ao uso de tecnologia, treinamentos e processos (RAMPINELLI, 

2017). Já descrevemos nesse trabalho que o uso das TICs tem impulsionado novas 
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formas de trabalhar e uma central de relacionamento é um desses recursos que 

podem ser usados no atendimento de telemedicina e telessaúde. 

O software promove a interação entre o cliente e a conhecida secretária eletrônica. A 

cada fala do cliente, uma opção é sinalizada pelo sistema, o que agiliza e traz 

praticidade ao trabalho da equipe (CESTARI JUNIOR, 2016). 

Para diferenciação do call center de contact center e entendimento do conceito e 

funcionalidades existentes em um e outro, pode-se destacar o seguinte (CESTARI 

JUNIOR, 2016): 

• Call center é uma central de atendimento específica, apesar de ter algumas 

características importantes, porém mais focada em ligações telefônicas. 

• Contact center é mais evoluído do que o call center. É uma central de 

atendimento com outras possibilidades além do telefone como: e-mail, chat 

online, SMS, mídias sociais e outras. 

A estruturação e montagem do call center é facilitada com todos os benefícios e 

configurações já mencionadas nas seções anteriores e podem incluir filas de 

atendimento com espera, recepcionistas digitais, correios de voz, mensagens 

automáticas e estatísticas geradas pelo sistema para facilitar a tarefa de gestão. No 

capítulo de resultados voltaremos ao call center como ferramenta de apoio ao 

programa telessaúde. 

 

2.12 TELEMEDICINA E TELESSAÚDE 

 

A consultoria em telessaúde se tornou uma ferramenta importante para otimizar e 

melhorar o acesso aos serviços de saúde, particularmente remotas, onde os recursos 

e conhecimentos especializados em saúde são frequentemente escassos ou mesmo 

inexistentes. Um estudo canadense de 2009-2010 concluiu que 21% da população 

canadense que vive em áreas remotas foram atendidas pelo sistema de telehealth 

(BARBOSA, 2015).  

O potencial das TICs vai além do telessaúde. Os dados coletados nos atendimentos 

estão servindo para avaliar e melhorar continuamente o atendimento em saúde. Além 
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do impacto na segurança e qualidade da atenção, a introdução das TICs pode 

melhorar a eficiência e reduzir os custos no setor da saúde (OCDE, 2010). 

Como consideração econômica, a telemedicina promete um serviço de saúde com 

custo reduzido. O sucesso potencial de longo prazo VoIP na telemedicina está nas 

novas funcionalidades disponíveis e já em curto prazo na redução de custos com a 

telefonia tradicional. Uma chamada VoIP é invariavelmente mais barata do que uma 

chamada na telefonia tradicional (ZHAO et al., 2002). 

Em 2006 o Ministério da Saúde (MS) criou a Comissão Permanente de Telessaúde e, 

em janeiro de 2007, o Programa Nacional de Telessaúde com o protótipo aplicado na 

APS, que foi implantada em nove estados brasileiros após o Ministério da Ciência e 

Tecnologia (MCT) estabelecer a Rede Universitária de Telemedicina (RUTE), 

interligando Hospitais Universitários e de Ensino (RIBEIRO FILHO et al., 2008). 

A APS é considerada o modelo de gestão de sistema mais adequado para lidar com 

o aumento da longevidade populacional. Trabalha-se com um modelo de atenção 

integral à saúde, no qual o objeto de intervenção seja mediado pela família (SHIMIZU, 

2012). 

Segundo Ribeiro Filho et al. (2008, p. 99), 

O objetivo do projeto RUTE é permitir a todos os hospitais participantes usar 
a rede RNP para operar aplicações de Telemedicina e Telessaúde incluindo 
vídeo e Web conferência para troca de informações, palestras, educação 
permanente, segunda opinião e teleconsulta; formando a base para a 
colaboração entre hospitais. 

Esses projetos têm tornado as pessoas que trabalham no ambiente de saúde mais 

criativas na aplicação e no desenvolvimento de novas TICs em Telessaúde e 

Telemedicina. 

Em 2010 foi instituído o Programa Telessaúde Brasil para apoio à Estratégia de Saúde 

da Família no Sistema Único de Saúde e as demandas e as perspectivas mundiais na 

área de saúde estão crescentes e há desenvolvimentos, pesquisas, e novos usos das 

TICs para auxiliar no atendimento de telessaúde a rede RUTE. O Brasil é um país de 

dimensões continentais e os grandes centros normalmente estão melhores no quesito 

atendimento médico especializado, mas a maioria do país convive com deficiência no 

atendimento especializado ou até mesmo com ausência total desse tipo de 

atendimento. Sendo assim a solução de atendimento a distância torna-se uma solução 

tecnologicamente e economicamente viável com as redes colaborativas. Trabalhos já 



67 
 

mediram e comprovaram a queda nos custos da comunicação e especialmente no 

alcance crescente do atendimento com internet nas regiões o que torna a telessaúde 

e a telemedicina viáveis utilizando a tecnologia VoIP (SIMÕES et al., 2012).  

Além dessas considerações, o atendimento a distância pode diminuir o fluxo de 

pessoas diariamente para os grandes centros a procura de atendimento 

especializado. Isso por si só ajuda a fortalecer a economia do país, diminui os custos 

do atendimento e torna essa solução de teleatendimento sustentável (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2015). 

Em 2011 o MS redefiniu e ampliou o Programa Telessaúde Brasil, que passou a ser 

denominado Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes (Telessaúde Brasil Redes) 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). As unidades de saúde para participar do programa 

foram supridos de acesso à internet com links de 2 Mbps de velocidade de acesso 

(ANA; HADDAD, 2012). 

Para identificação sem dualidade os profissionais do telessaúde são chamados de 

profissionais de saúde e regulador que pode ser um especialista em enfermagem ou 

um médico da família (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). 

O Telessaúde Espírito Santo Brasil, denominado de Telessaúde/ES, está ligado ao 

Telessaúde Brasil Redes e tem atuação na APS através de uma rede de profissionais 

de saúde e reguladores. Os profissionais podem se beneficiar entre outras coisas do 

acesso a reguladores através de serviços de teleconsultoria e telemedicina. A 

qualificação desse atendimento APS pode contribuir para reduzir os 

encaminhamentos desnecessários (TELESSAÚDE/ES, 2018; ANA; HADDAD, 2012). 

A Estratégia APS caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde no âmbito 

individual e coletivo que abrangem a promoção e proteção da saúde e é dirigida a 

populações de territórios delimitados. É o contato preferencial dos usuários com os 

sistemas de Saúde. Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade 

a saúde (ANA; HADDAD, 2012). 

O Espirito Santo tem todos os 78 municípios abrangidos pelo atendimento do 

Telessaúde/ES. O estado tem uma população de aproximadamente 4 milhões de 

habitantes. O Atendimento e abrangência desse serviço pode ser visualizado no mapa 

da Figura 21. 
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Figura 21 - Abrangência do 
atendimento do 
Telessaúde/ES 

 

Fonte: Telessaúde/ES (2017, p. 2). 

O Espirito Santo é um estado relativamente pequeno na federação, no entanto o 

programa Telessaúde/ES já apresenta números grandes. Atualmente já são mais de 

mil e quinhentos estabelecimentos de saúde atendidos com quase nove mil 

profissionais cadastrados e com mais de sete mil e duzentos atendimentos 

(TELESSAÚDE/ES, 2018). 
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3 METODOLOGIA 

 

Segundo Jung (2009), a metodologia de pesquisa é um conjunto de métodos, técnicas 

e procedimentos cuja finalidade é viabilizar a execução da pesquisa, cujo resultado é 

um novo produto, processo ou conhecimento. 

Esse trabalho é uma pesquisa para gerar conhecimento com finalidade de aplicação 

da utilização de call center em telemedicina com melhoria da qualidade VoIP, quanto 

aos objetivos é uma pesquisa descritiva, quanto a abordagem é quantitativa, quanto 

aos procedimentos é experimental, com relação a coleta de dados o método é a 

experimentação. 

Um dos princípios do método cientifico é a possibilidade de um experimento ser 

reproduzido por outros de forma precisa. Por isso os experimentos devem ser 

modelados para representar o mundo real. 

Esse capítulo descreve o planejamento, a construção e a configuração do ambiente, 

dos experimentos e das avaliações para confirmar ou não as hipóteses levantadas de 

acordo com a revisão da literatura. 

Na Figura 22 resume-se esse capítulo de metodologia exibindo o processo executado 

para se alcançar os resultados, permitindo a indicação de configurações necessárias 

para se obter uma melhor qualidade da fala. 

Figura 22 - Representação gráfica do processo metodológico 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
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3.1 TERMOS USADOS NO EXPERIMENTO 

 

• Variável de entrada: São as variáveis ou parâmetros de entrada de um 

experimento que estão sob o domínio e gestão do executor da experiência. 

Elas podem ser alteradas de acordo com as necessidades e configurações do 

experimento. Nesse trabalho as principais variáveis de entrada são: o codec, a 

banda de transmissão da rede e as amostras de áudios de vozes de teste a 

serem experimentadas. 

• Variável de saída: É a medida do valor de saída do experimento após as 

alterações nas variáveis de entrada. As duas variáveis a serem medidas são o 

MOS e o PESQ. 

• Modo: São os valores assumidos pelas variáveis de entrada. Por exemplo a 

taxa de bits do codec, a voz de teste masculina ou feminina entre outros. Um 

grau de uma variável de entrada pode impactar em outra variável de entrada. 

• Abordagem. É uma combinação modos das várias variáveis de entrada, como 

por exemplo, voz feminina de curta duração sob um codec de baixa taxa. 

• Repetição. Repetir o mesmo experimento várias vezes para verificar os efeitos 

de variáveis não controladas e determinar o efeito do erro de medição na 

Variável de saída. 

Em um experimento é importante minimizar o volume e a quantidade de experimentos 

e maximizar os dados de resposta. Essas duas características influenciam no custo 

da pesquisa relativos a tempo e materiais (CARVALHO, 2011). 

Recomenda-se usar a técnica de medição das variáveis de saída, conforme 

apresentado no capitulo de revisão da literatura, através do ambiente de experimentos 

medindo e avaliando chamadas de aplicativos softphones a uma central SIP.  

 

3.2 DESENHO E CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE CALL CENTER VOIP PARA 

TESTES E EXPERIMENTOS 

 

As principais dúvidas que surgiram no início dessa etapa foram: Qual quantidade de 

repetição dos experimentos é suficiente para obter resultados com confiança? Os 
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experimentos estão mesmo modelando o mundo real? As variáveis de entrada e seus 

valores são suficientes para conclusão acerca da melhoria da qualidade VoIP? 

Essas perguntas apareceram não para serem respondidas aqui, mas para balizar o 

processo de construção e configuração do ambiente de modo que ele seja adequado 

o suficiente para minimizar os efeitos das questões colocadas nas perguntas.  

Nos parágrafos seguintes estão descritos os passos necessários para criação e 

configuração do ambiente. 

 

3.2.1 Topologia 

 

A palavra topologia em TIC significa o estudo e descrição das interligações que 

compõem a rede, tanto do ponto de vista físico, como estrutural. Esse item descreve 

a forma e organização dos componentes de rede e do sistema VoIP. Essa seção 

descreve a topologia do ambiente para execução dos experimentos e coleta de dados. 

 

3.2.1.1 Cenário 1 

 

Na Figura 23 ilustram-se os componentes dessa topologia e a relação entre eles 

determinando a forma do cenário. 

Figura 23 - Topologia do cenário 1 de experimentos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

Nos parágrafos a seguir estão descritos os detalhes e referencias necessários para 

montagem do ambiente conforme ilustrado na Figura 23. 
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Nesse cenário a banda transmissão da rede local não sofreu qualquer limitação, 

sendo uma rede cabeada transmitindo a 100 Mbps. 

 

3.2.1.1.1 Servidor Asterisk 

 

Esse servidor é composto do sistema operacional e do servidor SIP/PBX Asterisk 

propriamente dito conforme detalhados nas seções a seguir. 

 

a) Servidor Ubuntu 

 

O sistema operacional Ubuntu Server (CANONICAL LTD, 2016) para o servidor foi 

instalado em uma virtualização usando o Vmware (VMWARE INC, 2016).  

A máquina host usada para instalação do servidor virtualizado foi do Windows 7 

(MICROSOFT, 2015) e também foi instalado sob o Windows 10 não encontrando 

problemas com as versões mais recentes do Windows. 

 

b) Servidor SIP/PBX Asterisk 

 

Sob o Ubuntu Server da seção anterior foi instalado o Asterisk Server (RHODES et 

al., 2003; BRYANT et al., 2013) como servidor de chamadas VoIP usando a rede local 

configurada conforme ilustração da Figura 23. 

Esse servidor foi configurado com ramais de 3 dígitos, como exemplo 100, 200, 205 

(BRYANT et al., 2013) e assim por diante. Cada ramal pode usar um conjunto de 

codecs pré-instalados e alguns ramais podem somente usar um codec, como por 

exemplo o codec 2 que necessita de alguns procedimentos especiais para uso no 

Asterisk. Para maiores detalhes vide Apêndice A. 

Alguns desses ramais respondem com uma mensagem pré-gravada de voz baseados 

nos áudios da Tabela 4 ou os ramais sem mensagens pré-gravadas podem chamar 

um ou ao outro estabelecendo uma comunicação via VoIP (BRYANT et al., 2013). 
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3.2.1.1.2 Switch / Roteador 

 

O switch / Roteador é simples e pode ser de 8 portas e sua principal funcionalidade é 

a interligação dos equipamentos de uma rede conforme ilustrado na Figura 23. Esse 

switch deve possuir portas RJ45 fêmea para ligação dos equipamentos via cabo de 

rede. 

 

3.2.1.1.3 Estação Cliente 

 

A estação cliente será responsável por iniciar uma chamada VoIP para os ramais 

cadastrados no servidor SIP Asterisk. Duas estações estão configuradas para permitir 

chamadas VoIP de um cliente para outro gerenciados pelo servidor SIP Asterisk. 

Essas estações executam os clientes SIP, que no caso desse trabalho são softphones 

usados para iniciar uma ligação a outro cliente ou ao Asterisk, permitindo a realização 

de chamadas VoIP. 

Na Figura 24 exibe-se o fluxo de chamada com a sinalização e outras mensagens 

executados entre 2 usuários da rede VoIP gerenciada pelo Asterisk. A referidafigura 

também ilustra as possibilidades de uma chamada direta de uma estação cliente a 

outra, ou de uma estação cliente a um ramal, que responde uma mensagem pré-

gravada, todos os dois casos gerenciado pelo Asterisk. 

Figura 24 - Fluxo de chamada VoIP 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

Os dois softphones usados nesse trabalho estão detalhados nas seções seguintes. 
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a) Softphone Zoiper 

 

O Zoiper (SECURAX LTD., 2015) é um softphone livre que roda em plataformas 

diferentes, Windows, Mac, iOS, Android. Ele é um cliente VoIP que se registra no 

Asterisk e permite iniciar chamadas conforme já descrito nas seções anteriores para 

a execução de experimentação das chamadas VoIP incluindo o uso via rede wi-fi que 

não é objeto desse trabalho. 

As chamadas VoIP podem ser gravadas no destino (cliente Zoiper) o que possibilita 

realizar as comparações de um áudio original com o áudio recebido pelo cliente após 

passar pelo sistema de comunicação.  

Para maiores detalhes do download, instalação, configuração e registro dos usuários 

Asterisk no Zoiper estão detalhados no site do produto e no APÊNDICE B  

 

b) Softphone CSipSimple 

 

O CSipSimple (MONTOYA, 2012) é um projeto Open Source LGPL para SIP no 

Android e permite o registro e configuração no Asterisk. A instalação do aplicativo 

requer uma emulação do Android para o uso da rede implementada na Figura 23. 

Caso contrário só seria possível usar o softphone via rede wi-fi. O Droid4x (DROID4X, 

2016) emula o Android instalado em uma estação cliente com Windows e usa a 

interface de rede dessa estação para transmissão dos VoIP. 

Esse softphone foi escolhido por permitir a adição do codec2 como um codec a ser 

usado para decoder do pacote de voz do lado cliente. 

Para maiores detalhes do download, instalação, configuração e registro dos usuários 

Asterisk no CSipSimple como cliente SIP estão detalhados no site do produto. Para 

maiores detalhes vide APÊNDICE B. 
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3.2.1.2 Cenário 2 

 

O cenário 2 é uma extensão do cenário 1 com chamadas ao servidor SIP Asterisk 

originadas externamente a rede local a partir da internet. A Figura 25 ilustra os 

componentes desse novo cenário e a relação entre os componentes. 

Figura 25 - Topologia do cenário 2 de experimentos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

Nesse cenário 2 foi criada a possibilidade de experimentos via PESQ/MOS com 

chamadas VoIP externas ao cenário 1 passando pela internet a partir de locais 

simulados do programa Telessaúde/ES (TELESSAUDEES, 2017).  

Essas chamadas podem ser feitas via uma estação cliente externa que tem as 

mesmas características da estação cliente do cenário 1 com o diferencial que esta 

estação está ligada à internet e pode fazer chamadas via softphone para o servidor 

Asterisk de fora da rede local. 

Outra possibilidade é o uso de telefones IP que são hardwares especifico para 

comunicação via VoIP usando a rede. Eles interagem com o servidor SIP Asterisk 
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usando um protocolo de sinalização, como H.323. Os telefones IP podem ser 

conectados direto na rede via RJ45. 

Nesse cenário a banda transmissão da de rede local não sofreu qualquer limitação, 

sendo assim transmitindo a 100 Mbps e o acesso à internet foi um acesso de alta 

velocidade com banda de 25 Mbps. 

 

3.2.1.3 Cenário 3 

 

O cenário 3 é bem diferente do cenário 1 e 2 porque aqui se introduz, via protótipo, o 

fluxo de atendimento do Telessaúde/ES. A Figura 26 ilustra os componentes desse 

novo cenário e a relação entre os componentes. 

Figura 26 - Topologia do cenário 3 de experimentos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

3.2.1.3.1 Cloud ou Nuvem 

 

O termo de Cloud Computing (computação em nuvem) é uma tendência ascendente 

no ambiente organizacional. Refere-se à utilização da memória e da capacidade de 

armazenamento e cálculo de computadores e servidores compartilhados e 

interligados por meio da Internet, seguindo o princípio da computação em grade 

(GUERRA et al., 2012). Nesse artigo os autores trazem uma discussão interessante, 

mas não faz parte do escopo desse trabalho, sobre questões de implementação do 

cloud em organizações públicas como é o ambiente do Telessaúde/ES. 
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3.2.1.3.2 Servidor SIP/PABX 

 

O servidor SIP/PABX desse cenário tem a capacidade de suprir serviços para criação 

e manutenção do fluxo do atendimento do Telessaúde/ES conforme pode ser visto na 

Figura 27. Além disso as facilidades do sistema de telefone 3CX VoIP geram dados 

estatísticos para aprimoramento do fluxo e melhorias futuras. 

O atendimento de uma Teleconsultoria Síncrona requer que todos os profissionais de 

saúde e reguladores estejam previamente cadastrados e a cada um individualmente 

seja atribuído um ramal para comunicação. Nesse ponto vale ressaltar que a 

quantidade de dígitos no ramal vai determinar a quantidade de pessoas cadastradas. 

No caso desse trabalho foram usados ramais de 4 dígitos permitindo assim a utilização 

de até 10.000 profissionais e reguladores. Alguns ramais precisam ficar reservados 

para operação do sistema e para o uso das recepcionistas digitais e 

encaminhamentos para filas. 

 

a) Fluxo de atendimento do Telessáude/ES 

 

O fluxo começa com um profissional com necessidade de acessar o regulador médico 

de família ou enfermeira especializada em saúde da família. Esse profissional acessa 

seu ramal no softphone, ou telefone IP ou ainda pelo navegador via Webclient e liga 

para uma recepcionista digital que solicita ao profissional se deseja acessar o 

regulador médico da família ou de enfermagem. A seguir a recepcionista digital 

encaminha a chamada para uma fila de espera até que um regulador esteja disponível 

para atendimento. Quando um regulador está livre para atender, a chamada do 

profissional é encaminhada para esse regulador e assim a conversação se inicia. Para 

segurança e outras necessidades do sistema, as ligações podem ser gravadas. 

No início de uma chamada sempre é verificado se o dia e hora de atendimento estão 

dentro do horário disponível. Caso não estejam, uma recepcionista digital enviará uma 

mensagem pré-gravada para o profissional falando que não há atendimento no horário 

e quais os dias e horários estão disponíveis para atendimento. Os profissionais de 

saúde têm a opção de realizar uma chamada VoIP por diferentes tecnologias, a saber: 
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via Telefone VoIP instalado na Unidade de Saúde, aplicativo VoIP Softphone instalado 

em um computador pessoal ou Smartphone. 

Figura 27 - Fluxo de atendimento do Telessaúde/ES 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

Após criação do fluxo, os ramais no servidor foram criados para execução dos 

experimentos. 

Na Tabela 5 mostra-se a lista de ramais criados e os respectivos codecs utilizados 

para as chamadas. Ao selecionar um codec para o ramal, o servidor SIP só 

responderá com aquele codec que também existe no lado softphone. O áudio 

decodificado do lado do softphone é então gravado para avaliação da sua qualidade 

PESQ/MOS. Alguns ramais ficaram a cargo do servidor escolher qualquer um dos 

cinco codecs a usar na resposta. O softphone, por outro lado, tem todos os codecs 

instalados no servidor. 

Tabela 5 - Lista de ramais e seus respectivos codecs 
(Continua) 

Ramal Áudio Codecs 

1001 M Servidor escolhe (qualquer) 
1101 M G729 
1201 M GSM-FR 
1301 M G.711  
1401 M G722 



79 
 

Tabela 5 - Lista de ramais e seus respectivos codecs 
(Conclusão) 

Ramal Áudio Codecs 

1501 M iLBC 
2001 F Servidor escolhe (qualquer) 
2101 F G729 
2201 F GSM-FR 
2301 F G.711  
2401 F G722 
2501 F iLBC 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

Nesse cenário a banda transmissão da rede local no momento 1 não sofreu qualquer 

limitação, sendo assim transmitindo a 100 Mbps e o acesso à internet foi um acesso 

de alta velocidade com banda de 25 Mbps. Já no momento 2 a rede local com acesso 

à internet foi limitada a no máximo 2 Mbps. A licença de uso do codec já está registrada 

e permitida o uso no servidor 3CX que incluindo o G.729. 

Para maiores detalhes de instalação e configuração vide APÊNDICE B. 

 

3.2.1.3.3 Softphone aplicativo 3CX 

 

Como no caso dos cenários 1 e 2, nesse cenário fizemos uso do softphone também. 

A 3CX tem um softphone fácil de instalar na maioria dos ambientes das estações de 

trabalho ou dos smartphones. Na Figura 28 tem uma imagem do softphone 3CX 

instalado e configurado com provisionamento no servidor. 

Figura 28 - Softphone 3CX 
instalado e provisionado 

 

Fonte: 3CX (2017, p. 1). 
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É possível visualizar na Figura 28 a quantidade de recursos disponíveis no aplicativo, 

incluindo chats, proximidade, conferências e etc.. Para maiores detalhes de instalação 

e configuração vide APÊNDICE C. 

 

3.2.2 Dinâmica do Experimento 

 

Os experimentos são diferentes considerando os cenários 1, 2 e 3, mas com o mesmo 

objetivo final que é a avaliação da qualidade do áudio recebido no destino em uma 

chamada VoIP e no caso do cenário 3 inclui também a validação de funcionamento 

do call center usando o fluxo do telessaúde/ES. 

Nas próximas seções trataremos das características da dinâmica de cada 

experimento para explicitar as diferenças entre um e outro cenário. 

 

3.2.2.1 Experimento cenário 1 

 

O experimento no cenário 1 é executar uma chamada via sofphone na estação cliente 

para um ramal do servidor Asterisk que estará configurado para tocar um áudio da 

Tabela 4. Na Figura 29 apresenta-se uma visão gráfica da dinâmica desse cenário. 

Figura 29 - Dinâmica experimento cenário 1 – Rede Local 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

Os áudios estarão associados aos números de ramais na seguinte sequência e todos 

os áudios o servidor está configurado para responder com o codec 2: 
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•  

• Áudios femininos; ramais de 201 a 208 cada um correspondendo a um áudio. 

• Áudios masculinos; ramais de 301 a 308 cada um correspondendo a um 

áudio. 

As principais variáveis de entrada são parametrizadas e o experimento executado 

para averiguação e medição da variável o valor PESQ via processamento dos sinais 

original e degradado (HU; LOIZOU, 2006). 

Uma abordagem de testes que é um conjunto definido desses parâmetros foi 

escolhida e repetida. 

 

3.2.2.1.1 Medição Experimento cenário 1 

 

Para cada repetição executada de uma abordagem do experimento cenário 1, uma 

medida de valor PESQ foi calculada comparando o áudio original com o áudio após 

decodificado e passado pelo sistema de comunicação VoIP. Essa medida foi 

calculada pelo algoritmo PESQ MatLab (HU; LOIZOU, 2006) correlacionado a escala 

MOS da Tabela 4. 

 

3.2.2.2 Experimento cenário 2 

 

Esse cenário simulou uma estação de trabalho do profissional de saúde, executando 

chamadas via sofphone na estação cliente externa ou via telefone IP para um ramal 

do servidor Asterisk que estará configurado conforme já descrito na seção 

experimento cenário 1. Todos os ramais citados no cenário 1 estão presentes nesse 

cenário 2 assim como o processo de execução do experimento é o mesmo. Na Figura 

30 apresenta-se uma visão gráfica da dinâmica desse cenário. 
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Figura 30 - Dinâmica experimento cenário 2 – rede Local / Internet 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

3.2.2.2.1 Medição Experimento cenário 2 

 

Assim como foi feito no cenário 1, para cada repetição executada de uma abordagem 

do experimento cenário 2, uma medida de valor PESQ foi calculada comparando o 

áudio original com o áudio após decodificado e passado pelo sistema de comunicação 

VoIP. Essa medida foi calculada pelo algoritmo PESQ MatLab (HU; LOIZOU, 2006) 

correlacionado a escala MOS da Tabela 4. 

 

3.2.2.3 Experimento cenário 3 

 

Esse cenário simulou chamadas para o servidor SIP instalado na nuvem utilizando a 

estrutura criada para o fluxo do Telessaúde/ES. Todos os ramais citados na Tabela 5 

estão presentes nesse cenário. Além disso esse cenário foi dividido em 2 momentos: 

• Momento 1 - Rede de acesso à internet não limitada: > 2 Mbps. 

• Momento 2 - Rede de acesso à internet limitada: <= 2 Mbps. 

Na Figura 31 vislumbra-se uma visão gráfica da dinâmica desse cenário 3. 
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Figura 31 - Dinâmica experimento cenário 3 – rede Local / Internet / cloud 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

3.2.2.3.1  Medição Experimento cenário 3 

 

Assim como foi feito no cenário 1 e 2, para cada repetição executada de uma 

abordagem do experimento cenário 3, uma medida de valor PESQ foi calculada 

comparando o áudio original com o áudio após decodificado ao passar pelo sistema 

de comunicação VoIP. Essa medida foi calculada pelo algoritmo PESQ MatLab (HU; 

LOIZOU, 2006) correlacionado a escala MOS da Tabela 6. 

 

3.3 ANÁLISE ESTATÍSTICAS DOS DADOS E VARIÁVEIS COLETADOS 

 

Os valores de uma variável quantitativa, como é o caso desse trabalho, são 

representados através de números e são variáveis discretas, pois os seus valores 

podem ser correspondidos por uma sequência de números inteiros (MORAIS; 

MORAIS, 2005). Nos experimentos foram coletadas amostras em vários cenários e 

numeradas 1, 2, 3, ... e assim por diante. 

Segundo (MORAIS; MORAIS, 2005) a estatística é um conjunto de técnicas analíticas 

utilizado para resumir o conjunto dos dados recolhidos, que são organizados, 

geralmente, através de números, tabelas e gráficos. 
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Através dessa organização dos dados são apresentadas informações sobre a 

tendência central e a dispersão dos dados. A apresentação deve evidenciar as 

medidas de valores centrais e medidas de dispersão: mínimo, máximo, distribuição de 

frequência, média, moda, mediana variância e desvio padrão (MORAIS; MORAIS, 

2005). 

Nesse trabalho, a análise de estatística foi utilizada para avaliar os dados e variáveis 

coletados nas medições dos experimentos cenários 1, 2 e 3. Essa análise e avaliação 

serviu para determinação dos melhores codecs, considerando a largura de banda, as 

vozes femininas e masculina do sistema VoIP. O objetivo foi garantir um mínimo de 

qualidade aceitável de acordo com os valores da Tabela 6 utilizando um ambiente de 

call center de baixo custo.
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4 RESULTADOS E ANÁLISE DE EXPERIMENTOS 

 

Nesse capítulo são apresentados os resultados obtidos na criação e configuração do 

fluxo de atendimento do programa Telessaúde/ES no servidor 3CX, incluindo os 

ramais conforme Tabela 5 e as medições dos experimentos apontados na 

metodologia nos cenários 1, 2 e 3. 

 

4.1 FLUXO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA TELESSAÚDE/ES 

 

Conforme já ilustrado na Figura 27, o protótipo do fluxo de atendimento foi 

materializado como um protótipo funcional no servidor SIP / PABX criado no 3CX com 

características de call center devido as necessidades do programa Telessáude/ES. 

Para maiores detalhes da instalação e configuração do servidor 3CX SIP / PABX call 

center na nuvem vide o Anexo I e o APÊNDICE B. 

 

4.1.1 Call center / PABX 

 

Após o processo de instalação na nuvem e configurações o servidor que serviu de 

protótipo para o fluxo de atendimento e para os testes com o VoIP pode ser visualizado 

na Figura 32. 

Como já falado anteriormente uma das facilidades do 3CX é a console de 

gerenciamento e configuração do servidor totalmente em português. Essa console é 

acessada por uma interface Web via Fully Qualified Domain Name (FQDN) ou em 

português, Nome de Domínio Completamente Qualificado. No caso do servidor desse 

trabalho a interface Web pode ser acessada em (A sigla mts na url é relativo ao MTS 

(Mestrado em Tecnologias Sustentáveis)): https://mtselastix5.3cx.com.br/ . 

Esse call center foi criado com capacidade para fazer 16 ligações simultâneas. O 

dimensionamento da banda de rede para comportar 16 chamadas simultâneas 

utilizando o codec G.711 via UDP é de 1.152 Mbps (TELECOMMUNICATIONS 

TRAFFIC, 2018) (PACKETIZER, 2018) (LYMAS, 2018). Logo para outras finalidades 
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o servidor foi criado dentro de uma rede que oferta mais de 5 Mbps. Se o limite fosse 

5 Mbps e usando somente para telefonia VoIP seria possível realizar até 70 ligações 

simultâneas. 

Figura 32 - Servidor SIP / PABX Call center 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

4.1.1.1 Dimensionamento largura de banda VoIP para o call center do 

Telessaúde/ES 

 

O call center do Telessaúde/ES para uso dos profissionais de saúde e de reguladores 

usando VoIP com transporte na rede via protocolo UDP foi dimensionado conforme 

ilustrado na Tabela 6 (TELECOMMUNICATIONS TRAFFIC, 2018; PACKETIZER, 

2018; LYMAS, 2018). 
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Tabela 6 - Dimensionamento bandwidth para o call center do Telessaúde/ES 

Atendimento Unidades 
Chamadas  
simultâneas 

Bandwidth máxima necessária (Kbps) 

VoIP codec via UDP 

G729 G.711 G722 iLBC GSM-FR 

Municípios Atendidos 78 1/13 55 391 391 87 179 

Administração 1 3 28 196 196 44 86 

Central de Reguladores 1 4 37 261 261 58 114 

Previsão de crescimento 1 7 64 456 456 101 199 

Média Bandwidth por 
Codec 

  
9,200 65,200 65,200 14,500 28,900 

Total 
 

20 184 1.304 1.304 290 578 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

A Tabela 6 elaborada com base nos cálculos de banda para alguns codecs sem o 

overhead do protocolo de transmissão e considerando setenta e oito unidades de 

atendimento com necessidade de uma a cada treze com chamadas simultânea por 

unidade em teleconsultoria. Além disso foi previsto três chamadas simultâneas para a 

administração e mais quatro chamadas simultâneas para a central de reguladores. 

Um volume de sete chamadas foi calculado prevendo o crescimento que o call center 

no curto e médio prazo. 

Para facilitar as tomadas de decisão na utilização dos codecs o gráfico exibido na 

Figura 33 mostra o consumo médio de rede para os números apresentados na Tabela 

6. 

Figura 33 - Média bandwidth por codec / chamada 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
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Com esses resultados e considerando o controle de consumo de banda (bandwidth) 

da rede para a comunicação via VoIP e conforme Figura 33 os codecs na preferência 

de uso do call center devem seguir a ordem: G.729, iLBC, GSM-FR, G.711 e G.722 

 

4.1.1.2 Registro dos Profissionais de Saúde e dos Reguladores 

 

A console permitiu adicionar um a um ou via planilha de importação os ramais 

provisionados para uso das pessoas. Nas Figura 34 e Figura 35 são exibidas a tela 

de inclusão de ramais e configuração dos mesmos. 

Figura 34 - Adição de ramais 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor. 

Figura 35 - Configuração de ramais 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor. 
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As características como nomes, senhas, direitos, codecs são configuradas pela 

console e a adição em massa de pessoas pode ser realizado pelas funcionalidades 

de exportar / importar. Esse servidor permite agrupamentos de ramais para áreas de 

negócios distintos o que facilitou o trabalho de montagem e configuração do protótipo 

do fluxo de atendimento e dos testes da qualidade da fala pelo método PESQ na 

escala MOS. 

 

4.1.1.3 Recepcionista Digital 

 

O serviço de recepcionista digital, exibido na Figura 36, permitiu adicionar ao fluxo um 

ramal de entrada para onde os profissionais de saúde devem ligar. Esse ramal 

recepcionista, exibe uma lista de opções que podem ser escolhidas pelo profissional 

pressionando um número do teclado do softphone conforme ilustrado na Figura 37. 

Figura 36 - Recepcionista Digital 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor. 

Note na Figura 36 como é fácil adicionar e configurar novas recepcionistas digitais, 

inclusive uma opção do menu de recepcionista é executar uma chamada para outra 

recepcionista. 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

Figura 37 - Menu de opções Recepcionista Digital do Protótipo 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor. 

As opções do menu incluem uma caixa de voz de correio com uma mensagem 

automática e áudios pré-gravados pelo administrador do serviço e redirecionamento 

da chamada para filas de atendimento. 

 

4.1.1.4 Filas de Chamadas 

 

Ao escolher uma opção no menu o profissional de saúde é direcionado para uma fila 

de chamada que gerencia os ramais dos agentes que estão disponíveis para 

atendimento da fila especificada. 

As filas são configuradas com vários agentes para atendimento e ações de busca por 

um atendente, ou o que fazer quando todos estão ocupados, e inclusive monitorando 

tempo de espera, notificando o gestor caso uma Service Level Agreement (SLA) como 

tempo máximo para atendimento foi ultrapassado com espera na fila. 

Há outras possibilidades de notificação e os dados de atendimento da fila ficam 

gravados no banco de dados do sistema incluindo as ligações. Há todo um conjunto 

de funcionalidades para garantir a segurança e a privacidade dessas gravações que 

não foram descritas aqui por não serem do escopo desse trabalho. As Figuras 38 e 

39 ilustram respectivamente a criação e manutenção da fila e seus agentes de 

atendimento. 
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Figura 38 - Adição e Configuração da Fila de Chamada 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor. 

Figura 39 - Agentes de Atendimento da Fila de Chamada 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

4.1.1.5 Grupos de Ramais 

 

Para facilitar o gerenciamento e configuração em bloco de ramais, existe a 

funcionalidade de grupo que permite aplicar uma característica específica a todos os 

ramais daquele grupo de uma só vez. A Figura 40 exibe a tela de grupos. 
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Figura 40 - Grupos de Ramais 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

4.1.1.6 Telefones Provisionados 

 

Todos os telefones provisionados e ativos aparecem em uma lista de telefones com 

uma funcionalidade, nessa versão de padrão aberto do 3CX, de configuração via XML 

(Extensible Markup Language) e de reprovisionamento caso haja problemas com o 

telefone. A Figura 41 exibe a tela de grupos. 

Figura 41 - Lista de Telefones Provisionados 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

4.1.1.7 Gravações 
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O servidor permite configurar as ligações que serão gravadas. No menu de gravações 

é exibido uma lista de ligações efetuadas e gravadas que podem ser baixadas caso 

haja necessidades. Lembrado que arquivos de áudio consome espaço e podem ser 

grandes quando as chamadas forem demoradas, por isso há como colocar uma cota 

de espaço em disco do servidor a ser usada para gravações. Na Figura 42 exibe-se a 

tela de gravações e as opções de gerenciamento de cotas download dos arquivos das 

ligações. 

Figura 42 - Arquivos das Gravações de Ligações 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

4.1.1.8 Webclient – Cliente Web 

 

O Webclient 3CX oferece acesso fácil a todos os recursos do 3CX, incluindo presença, 

videoconferência, chat e painel de controle. Também permite que você faça chamadas 

facilmente da estação de trabalho ou smartphone (3CX LTD, 2018a). Requisitos para 

usar o Webclient são os navegadores Google Chrome, o Mozilla Firefox ou o Microsoft 

Edge. Na Figura 43 exibe-se a interface Webclient apresentada no Google Chrome. 
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Figura 43 - Webclient no navegador Google Chrome 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor. 

Nota-se na Figura 43 uma barra de menu lateral com as opções disponíveis no 

Webclient, incluindo fazer chamadas para o call center assim como no sofphone já 

apresentado nas seções anteriores. Quando uma chamada é recebida, você pode 

responder ou recusar no menu popup. Se você tiver uma chamada ativa, poderá 

transferi-la, gravá-la ou elevá-la para uma conferência telefônica (3CX LTD, 2018a).  

Com o 3CX, não há necessidade de desligar o telefone para criar uma chamada de 

conferência. 

 

4.2 RESULTADO DOS TESTES NOS EXPERIMENTOS 

 

4.2.1 Cenários 1 e 2 

 

No cenário 1 e 2 basicamente foram testados o servidor Asterisk com o codec2 que é 

uma alternativa open source nas taxas abaixo de 5.000 Kbps já que não existem 

codecs free nessa faixa de transmissão. Nesse cenário a banda de transmissão da 

rede bandwidth não sofreu limitação. Todos os áudios da Tabela 4 foram avaliados 

com o uso do codec2 a 3.600 Kpbs. Os outros codecs foram testados e avaliados no 

cenário 3 com o call center.  

Para ajudar nas comparações um ruído gaussiano GWN (Gaussian White Noise) de -

40 dB (HU; LOIZOU, 2006; WOJCICKI, 2011) foi adicionado no áudio original testado 

e o valor PESQ/MOS foi calculado comparando-se o áudio original com o áudio 
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degradado após encoder/decoder e o áudio original com o áudio adicionado de ruído 

GWN após filtragem (STARK et al., 2008) (HU; LOIZOU, 2006; WOJCICKI, 2011). 

Os testes foram realizados com os experimentos, objetivando verificar qualidade e a 

inteligibilidade do sinal resultante. Baseada na dinâmica da Figura 29 com a inclusão 

do ruído GWN e a filtragem, a Figura 44 ilustra o processo adicional e secundário que 

não faz parte do escopo desse trabalho, foi adicionado ao experimento para teste e 

cálculo do valor PESQ/MOS. 

Essa avaliação ajudou na verificação do sinal com ruído e serviu de base para 

vislumbrar trabalhos futuros. O processo principal conforme definido na metodologia 

continuou sendo avaliar o valor PESQ/MOS do áudio degradado pelo sistema de 

comunicação. Essa filtragem PSC foi tema de um trabalho desenvolvido nos estudos 

de Processamento Digital de Sinais e apresentado no 8º CBTms - Congresso de 

Telessaúde e Telemedicina (RODRIGUES et al., 2017). 

Figura 44 - Arquitetura de Execução dos Experimentos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

4.2.1.1 Análise e interpretação dos resultados 

 

O codec2 foi desenvolvido para comunicações em rádio amadores, mas foi avaliado 

como alternativa aos problemas de limitação de banda. 

Os valores médios e desvio padrão para os testes com o codec2 aplicando os 

procedimentos descritos na metodologia e repetido 240 vezes separados por vozes 

masculinas e vozes femininas, cada voz testada 120 vezes, podem ser descritos na 

figura 7. 
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Tabela 7 - PES/MOS médio medido nos experimentos do cenário 1 e 2 

Codec 

Vozes Femininas Vozes Masculinas 

Banda > 2 Mbps Banda > 2 Mbps 

PESQ médio Desvio Padrão PESQ médio Desvio Padrão 

CODEC2 2,80 0,12 2,81 0,23 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

Pelos dados apresentados na Tabela 7, nota-se que os valores médios para o 

PESQ/MOS de acordo com a Tabela 3 estão na faixa de escala 1 que considera o 

áudio degradado como ruim e com distorção da fala perturbando muito, inaudível. 

Comparando as vozes femininas e masculinas com o valor médio praticamente não 

há diferenças a não ser pelo desvio padrão, mas a medida de qualidade da voz 

feminina é menor que dá voz masculina. 

Usando o CV (coeficiente de variação), cuja fórmula é descrita na Equação 3 abaixo: 

Equação 3 - Coeficiente de Variação do Desvio Padrão 

𝑪𝑽 =  
𝒅𝒆𝒔𝒗𝒊𝒐 𝒑𝒂𝒅𝒓ã𝒐 𝑿 𝟏𝟎𝟎

𝒎é𝒅𝒊𝒂
 

Fonte: Zamberlan (2011, p. 1). 

Nesse caso o valor do CV para vozes femininas é 4,29 e para vozes masculinas 8,21, 

ambos menores do que 20 (ZAMBERLAN, 2011) o que leva a concluir que a dispersão 

dos valores em relação a média é pequena e para o caso das vozes femininas menor 

do que as vozes masculinas, como pode ser visto na Figura 45 que exibe a dispersão 

dos experimentos. 
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Figura 45 - Dispersão valores PESQ/MOS nos cenários 1 e 2 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

O experimento evidencia que os testes com esse codec apresentaram valores sempre 

próximos da média, apesar dos resultados obtidos com o codec2 não serem 

satisfatórios para utilização em um sistema de comunicação via VoIP pois poderia 

levar os usuários a uma insatisfação com a comunicação. O conjunto de valores 

PESQ/MOS obtidos com os testes estão exibidos na Figura 46 com a distribuição de 

frequência de acordo com as faixas de escala MOS da Tabela 6. 

Figura 46 - Distribuição de frequência dos resultados cenários de 
acordo com a escala PESQ/MOS 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

Nota-se que a maioria dos valores se localizou na faixa da escala 1 RUIM e há um 

destaque para a voz masculina que apresentou dezesseis experimentos como pobre 

na escala MOS enquanto nessa mesma faixa somente uma voz feminina. Os dados 
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nessa Figura 46 corroboram para confirmar a avaliação de que o áudio degradado é 

ruim e com distorção da fala perturbando muito, inaudível conforme escala MOS e que 

a voz feminina apesar média próxima da masculina está concentrada na pior faixa. 

 

4.2.1.1.1 Representações espectrais dos sinais testados 

 

Durante a execução dos experimentos, apesar de o algoritmo PESQ Matlab ajustar o 

delay entre os áudios, foi necessário fazer o alinhamento manual dos sinais 

degradado com o sinal original após encoder/decoder pois em 50% ou mais dos 

experimentos, o desalinhamento afetou o valor PESQ/MOS.  

Após a gravação do áudio degradado na estação originária da chamada para o ramal, 

os algoritmos PESQ Matlab, desenvolvidos durante o trabalho, fizeram o alinhamento 

e após executaram rotinas para incluir o ruído WGN e com esses novos sinais aplicou 

o filtro PSC obtendo as imagens representativas dos sinais do PESQ/MOS, do filtro 

PSC, do SNR e um expectograma exibindo a densidade espectral de energia do sinal. 

Nas Figura 47 e 48 apresentam-se as imagens de um sinal masculino e de um sinal 

feminino. 

Nota-se nas Figuras 47 e 48 os resultados do PESQ/MOS para o áudio após 

encoder/decoder e a aplicação do filtro PSC com ganho de SNR para a 

parametrização baseada na teoria de Griffin & Lim (STARK et al., 2008) obteve 

melhoria na qualidade medida pelo PESQ/MOS em relação ao sinal ruidoso. No caso 

da voz masculina o ganho na escala PESQ/MOS ultrapassou os 30% e com isso 

aumentou o SNR, o que pode ser visualizado no espectograma com a diminuição da 

energia do ruído no sinal após filtrado. A Figura 49 ilustra a comparação do sinal com 

ruído e o sinal filtrado com o sinal original. 
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Figura 47 - Sinais original, aftercoded de voz 
masculina com aplicação de filtro PSC, valor 
PESQ/MOS e espectograma 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor. 

Figura 48 - Sinais original, aftercoded de voz feminina 
com aplicação de filtro PSC, valor PESQ/MOS e 
espectograma 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal 

do autor.
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Figura 49 - Comparação sinal com ruído e sinal filtrado com o sinal original 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor. 

Na Figura 49 exibe-se como o sinal melhorou ficando novamente com a forma do sinal 

original após filtragem. Essa estratégia do filtro não faz parte do escopo desse 

trabalho, mas poderá ser considerada para diminuição do ruído no sinal em trabalhos 

futuros. 

 

4.2.1.1.2 Considerações 

 

Para executar os experimentos nesses cenários 1 e 2 foi necessário um alto esforço 

de configuração do ambiente, criação de ramais para testes, preparação da chamada 

e gravação do áudio resultante na máquina cliente. O esforço para gerenciamento 

desse ambiente requer conhecimento especializado de infraestrutura de servidores, 

redes e etc. 

Portanto apesar de ser open source esses cenários com o Asterisk requerem alto 

esforço de instalação e configuração, especialmente no tocante ao codec2 com um 

resultado na faixa mais baixa da escala PESQ/MOS. 

 

4.2.2 Cenário 3 

 

No cenário 3 a execução de experimentos foi bem diferente dos executados nos 

cenários 1 e 2, devido a diversidade de codecs nesse cenário, aproveitando a 

infraestrutura do fluxo de telessaúde já criada. Devido a essa diversidade, dois áudios 
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da Tabela 4, um feminino e outro masculino foram escolhidos para testes. O áudio 

feminino foi o Port-F8S e o masculino foi o Port-M2S. Para cada um desses áudios 

foram testados conforme metodologia com os cinco codecs listados na Tabela 5 e 

com a rede sem limitação (acima de 2 Mbps) e a rede com limitação em 2 Mbps. 

O teste foi repetido no mínimo 30 vezes para cada codec, em cada situação de rede 

considerando as vozes masculinas e femininas. Esses números estão ilustrados nas 

imagens dessa seção. 

Todas as considerações sobre os testes e filtro já foram discutidas anteriormente na 

seção 4.2.1 dos cenários 1 e 2, inclusive a inclusão de ruído e o filtro também foram 

aplicados nesse cenário de testes. A arquitetura de execução dos experimentos é a 

mesma ilustrada na Figura 44 dos cenários 1 e 2. 

Nesse momento dos experimentos os algoritmos MatLab já estavam mais 

especializados, automatizando quase todas as tarefas exceto a gravação do áudio 

após encoder/decoder recebido pelo softphone na estação cliente. 

 

4.2.2.1 Análise e interpretação dos resultados 

 

A Tabela 8 exibe os valores médios e desvio padrão para os testes com os codecs 

aplicando os procedimentos descritos na metodologia separados pela voz masculina 

e voz feminina com os dois ambientes de rede. 

Tabela 8 - PES/MOS médio medido nos experimentos do cenário 3 

Codec 

Vozes Femininas Vozes Masculinas 

Banda <= 2 
Mbps 

Banda > 2 
Mbps 

Banda <= 2 
Mbps 

Banda > 2 
Mbps 

PESQ 

Médio 
Desvio 
Padrão 

PESQ 

Médio 
Desvio 
Padrão 

PESQ 

Médio 
Desvio 
Padrão 

PESQ 

Médio 
Desvio 
Padrão 

G.711 3,05 0,14 3,17 0,14 3,72 0,16 3,80 0,01 

G.722 3,05 0,26 3,27 0,04 3,55 0,42 3,80 0,01 

G.729 3,00 0,27 3,16 0,16 3,78 0,01 3,78 0,03 

GSM-FR 3,24 0,07 3,24 0,04 3,12 0,54 3,50 0,35 

iLBC 3,14 0,10 3,27 0,02 3,79 0,01 3,79 0,02 

Qualquer 2,87 0,19 3,17 0,08 3,35 0,43 3,75 0,10 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
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Avaliando os resultados da Tabela 8 e comparando com a média PESQ/MOS dos 

cenários 1 e 2, esses resultados do cenário 3 exibem média PESQ/MOS maiores e, 

portanto, melhores no tocante a qualidade do áudio resultante. O codec identificado 

como “Qualquer” é a situação em que o servidor SIP fica livre para escolher 

aleatoriamente qualquer um dos codecs disponibilizados para chamadas. 

Fazendo a mesma consideração com o uso da Equação 4 para os dados da Tabela 8 

verifica-se que o cálculo do CV para todas as situações obtidas com os experimentos 

está menor do que 20, logo a dispersão dos valores é baixa. Para ilustrar essa 

situação vide a Erro! Fonte de referência não encontrada.Tabela 9 com o cálculo d

o CV para todos as configurações do cenário 3. 

Tabela 9 - Cálculo CV para os experimentos do cenário 3 

Codec 

Vozes Femininas Vozes Masculinas 

CV 
Banda <= 2 

Mbps 

CV 
Banda > 2 

Mbps 

CV 
Banda <= 2 

Mbps 

CV 
Banda > 2 

Mbps 

G.711 4,72 4,40 4,36 0,26 

G.722 8,68 1,34 11,76 0,35 

G.729 9,11 5,19 0,17 0,80 

GSM-FR 2,13 1,35 17,32 9,92 

iLBC 3,28 0,51 0,17 0,45 

Qualquer 6,51 2,53 12,85 2,63 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

A maior dispersão observada com essa relação desvio padrão média pela Equação 4 

foi o valor 17,32 identificado na linha do codec GSM-FR com vozes masculinas e 

banda <= 2 Mbps e a menor com valor de 0,17 foi identificada nas linhas dos codecs 

G.729 e ILBC com vozes masculinas e banda <= 2 Mbps. Para ilustrar essa situação, 

alguns casos da Tabela 9 que estão marcados como maiores (amarelo) ou menores 

(verde) valores de CV, foram exibidos nas Figura 50, 51 e 52. 
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Figura 50 - Dispersão codec G.729 banda <= 2 Mbps 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

Nota-se na Figura 50 que no caso da voz masculina a dispersão quase não é visível 

como esperado pelos resultados da Tabela 9 já para voz feminina conforme número 

de CV da Tabela 9 é maior e conforme imagem as ocorrências se distribuem 

uniformemente em relação à média PESQ. A amplitude entre o maior valor e o menor 

valor nesse caso da foz feminina é de 0,84 relativamente alta já que a escala 

PESQ/MOS vai de 1 a 4,5. 

Figura 51 - Dispersão codec iLBC banda > 2 Mbps 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
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Nota-se na Figura 51 um cenário de homogeneidade nos valores obtidos nos 

experimentos. Nos dois casos vozes masculina e feminina a dispersão é mínima e os 

valores obtidos estão próximos da média. Olhando para os números do CV da Tabela 

9 verifica-se que esses resultados são comuns para os casos dos testes com banda 

> 2 Mbps, ou seja, não limitada. 

Figura 52 - Dispersão codec GSM-FR banda <= 2 Mbps 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

Já na Figura 52 percebe-se uma situação inversa comparado com a Figura 50. A voz 

feminina e a dispersão quase não é visível como esperado pelos resultados da Tabela 

9. já para voz masculina conforme número de CV da Tabela 9 a dispersão é maior e 

conforme imagem as ocorrências se não se distribuem uniformemente em relação à 

média PESQ. A amplitude entre o maior valor e o menor valor nesse caso da voz 

masculina é de 0,24 relativamente baixa comparada com o tamanho da escala 

PESQ/MOS vai de 1 a 4,5. Nesse caso, apesar da dispersão ser maior, a diferença 

entre os resultados é pequena e essa é uma característica que pode ser observada 

nas vozes masculinas de maneira em geral, executando quando usadas com os 

codecs G.722 e GSM-FR com banda não limitada e maior que 2 Mbps. 

O conjunto de valores PESQ/MOS obtidos com os experimentos no cenário 3 estão 

exibidos na Figura 53 com a distribuição de frequência de acordo com as faixas de 

escala MOS da Tabela 6. 
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Figura 53 - Distribuição de frequência dos resultados cenários de acordo com a escala PESQ/MOS 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

Nota-se que na Erro! Fonte de referência não encontrada. 53 a maioria dos r

esultados se concentrou na faixa POBRE e REGULAR e as vozes masculinas 

obtiveram melhores resultados estão mais localizadas na faixa REGULAR do que a 

vozes femininas, mesmo quando em limitação de banda menor ou igual que 2 Mbps. 

Nota-se também que a voz feminina em banda maior que 2 Mbps é melhor. 

Figura 54 - Distribuição de frequência geral dos resultados cenários 
de acordo com a escala PESQ/MOS 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

A Figura 54 exibe a distribuição de frequências geral separadas por banda de 

comunicação em relação a escala MOS da Tabela 6. Na Figura 54 a maioria dos 

resultados se concentrou na faixa POBRE e REGULAR como já dito em parágrafos 
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anteriores, evidenciando que a frequência em POBRE é maior e similar com a 

frequência dos resultados em REGULAR. 

Associando os dados a escala como apresentados nas Figuras 53 e 54 parecem ser 

ruins, mas ressalta-se que o objetivo é concluir que com um ambiente de padrão livre 

é possível estabelecer comunicação de forma inteligível mesmo que as chamadas 

tenham alguma dificuldade na qualidade da voz. 

Para melhorar a análise desses dados e da performance dos codecs, nas figuras 

seguintes pode-se inferir mais informações importantes sobre esses experimentos. 

Na Figura 55 apresenta-se uma visão geral da média PES/MOS obtida para cada 

codec separados por vozes masculina e feminina e por banda maior que 2 Mbps e 

menor ou igual a 2 Mbps. 

Figura 55 - Visão geral da média PESQ/MOS do cenário 3 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

As análises baseadas na Figura 55 mostram informações importante e que para maior 

clareza estão descritas separadas por item conforme abaixo: 

• As vozes masculinas têm resultados melhores que as femininas nos valores 

médios conforme já evidenciado nessa seção. 

• A voz masculina no experimento para todos os codecs obteve resultados 

médios PESQ/MOS melhores sem limitação de banda do que nos 

experimentos com limitação de banda. 
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• Ficou evidente nos valores médios que a voz masculina apresenta qualidade 

menor quando codificada pelo codec GSM-FR. 

• Para todos os codecs testados exceto o codec GSM-FR, a voz masculina 

apresenta resultados próximos um dos outros para banda maior que 2 Mbps. 

Para o caso de banda menor ou igual que 2 Mbps há variação dos valores 

médios no PESQ/MOS das vozes masculinas. 

• Considerando a escala PESQ/MOS a voz masculina apresenta resultados mais 

próximos do BOM afastando-se do REGULAR exceto quando codificada com 

o codec GSM-FR. 

• As vozes masculinas quando codificadas com os codecs G.711, G.729 e iLBC 

não apresentam nenhuma ou uma pequena diferença, é o caso do G.711, 

quando testadas em ambiente com limitação de banda ou não, ou seja, em 

qualquer dos ambientes os resultados foram os mesmos. 

• As vozes femininas na banda sem limitação com valor maior que 2 Mbps é 

melhor que na banda com limitação. 

• No entanto, vozes femininas em ambas as bandas, tem comportamento 

parecidos para todos os codecs testados, exceto para o GSM-FR, cujo 

resultado do PESQ/MOS é o mesmo nas duas faixas de banda. A maior 

amplitude de diferença do PESQ/MOS médio, entre uma e outra banda está na 

situação em que o servidor SIP pode escolher qualquer um dos cincos codecs 

cujo valor da amplitude está em 0,30 que é pequeno comparado a escala MOS. 

• Sem limitação de banda, a voz feminina se sai melhor nos testes quando 

codificada pelos codecs G.722, GSM-FR e iLBC. Já com limitação de banda a 

voz feminina se sai melhor com esses mesmos três codecs acrescido do codec 

G.711. 

• Deixar a cargo do servidor a escolha de qualquer um dos codecs para codificar 

a comunicação tem uma piora nas duas situações de banda, mas considerando 

só a banda limitada, há uma queda considerável no valor médio do PESQ/MOS 

tanto para vozes masculinas quanto para vozes femininas, lembrando que o 

servidor dispõe de outros codecs além dos testados. 

Na literatura quando se fala sobre o método PESQ/MOS de avaliação, liga-se a isso 

o valor resultante ao Fator-R. Repetindo aqui um parágrafo pequeno da literatura que 

é: Sistemas cuja qualidade da fala seja avaliada em R≤ 60 não são recomendáveis, 
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sendo desejável obter R > 70 (CALLADO et al., 2015), pode-se inferir ainda mais 

algumas informações balizadas pelo Fator-R cujo valores citados por CALLADO et al., 

2015 foram representados no gráfico da Figura 55 respectivamente como Fator-R = 

60 e Fator-R = 70. 

Com base no Fator-R pode-se inferir o seguinte: 

• O sistema de comunicação testado, para vozes femininas é recomendado para 

todos os codecs testados na situação sem limitação de banda. 

• Para vozes femininas testadas na situação com limitação de banda os codecs, 

com resultados acima do recomendável (Fator-R = 60), sãos os GSM-FR e 

iLBC. 

• No caso das vozes femininas na situação com limitação de banda, os codecs 

G.711, G.722 e G.729 estão bem próximos do limite Fator-R = 60, mas ainda 

abaixo da referência. 

• Os testes com vozes femininas não apresentaram valores médios PES/MOS 

para atingir a referência Fator-R =70. Sendo assim não atingiram o desejável 

para uma melhor comunicação. 

• Em contrapartida a voz feminina, a voz masculina testada, apresentou valores 

médios de PES/MOS nas duas situações de banda maiores que a referência 

Fator-R = 60, portanto acima do recomendável. 

• Nos casos de voz masculina sem limitação de banda a codificação com todos 

os codecs, exceto o GSM-FR, apresentaram valores médios de PESQ/MOS 

maiores que a referência Fator-R = 70, portanto o desejável para uma boa 

comunicação. 

• A voz masculina em situação de limitação de banda, atingiu o desejável 

também quando codificada com os codecs G.711, G.729 e o iLBC. 

Para confirmar todas essas informações já interpretadas acima e trazer a luz mais 

algumas informações, o gráfico da Figura 56 exibe a apresentação em caixa dos 

valores de cada codec por vozes e banda nos experimentos. 

Nota-se na Figura 56 a dispersão já apresentada anteriormente e com atenção para 

os testes com banda > 2 Mbps onde que tem baixa dispersão e são bem simétricos 

mostrando a homogeneidade dos valores médio do PESQ/MOS alcançados nesse 

cenário e sem limitação de banda. Outra informação importante é que quase não há 

pontos discrepantes em todos o conjunto de testes e na maioria a média descrita pelo 
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* se aproxima da mediana a linha central no interior da caixa. Como a mediana em 

todos os casos estão mais próximas do 3º quartil (a linha de cima da caixa), então os 

dados são assimétricos negativos. Nesse caso a maior concentração de dados está 

nos valores mais altos. 

Figura 56 - Gráfico de caixa com ponto médio X por Codec / Banda / Voz 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

No parágrafo abaixo realizou-se a analise dos dados, considerando a média geral. A 

análise anterior baseada nas vozes masculinas ou femininas / codec foi mais 

completa, pois permitiu configurar os codecs e o sistema VoIP de acordo com o 

usuário para melhorar a qualidade geral do sistema. 

Considerando a média geral sem levar em consideração vozes masculina ou feminina, 

nota-se na Figura 57 que na média geral os valores obtidos para o PESQ/MOS ficaram 

acima da referência Fator-R = 60 sendo assim um sistema recomendável. 

Figura 57 - Valores médios geral PESQ/MOS cenário 3 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
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4.2.2.1.1 Representações espectrais dos sinais testados 

 

Assim como no cenário 1 e 2, o cenário 3 continuou usando o ajuste do delay entre 

os áudios via script MatLab, mas simplesmente por uma questão do processo já estar 

assim e automatizado via script, pois, nesse caso como o cenário era mais gerenciável 

e mais fácil de configurar, até a gravação do áudio codificado na máquina cliente foi 

facilitada, permitindo assim que a própria função PESQ sozinha conseguisse alinhar 

os áudios e fazer a comparação pelo método PES/MOS. A Figura 58 mostra o 

alinhamento de um áudio processado pelo Matlab. 

Figura 58 - Alinhamento do sinal voz masculino após encoder/decoder com sinal 
original 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

O primeiro retângulo exibe o áudio com delay e o segundo o áudio após alinhado com 

auxílio de script MatLab na Figura 58. 

Repetindo o experimento e usando a aplicação de ruído WGN e aplicando filtro PSC 

já definidos nos resultados dos cenários 1 e 2, nesse cenário repetimos esse método 

e as Figura 59 e Figura 60 exibem graficamente os sinais e os espectogramas dos 

mesmos. 
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Figura 59 - Sinais original, aftercoded de voz 
masculina com aplicação de filtro PSC, valor 
PESQ/MOS e espectograma 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

Figura 60 - Sinais original, aftercoded de voz 
feminina com aplicação de filtro PSC, valor 
PESQ/MOS e espectograma 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

.



112 
 

Do mesmo modo como executado nos testes dos cenários 1 e 2 com ruído e filtro, 

exibidos nas Figura 59 e 60, a Figura 61 ilustra a comparação do sinal com ruído e 

filtrado com o sinal original. 

Figura 61 - Comparação sinal com ruído e sinal filtrado com o sinal original 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

A Figura 61 exibe como o sinal melhorou ficando novamente com a forma do sinal 

original após filtragem. Essa estratégia do filtro não faz parte do escopo desse 

trabalho, mas poderá ser considerada para diminuição do ruído no sinal em trabalhos 

futuros. 

 

4.2.2.1.2 Recomendações de uso de codec por situação de banda 

 

Baseado nos resultados e nas análises executadas nas seções anteriores, pode-se 

enumerar uma lista dos melhores codecs, como recomendação para configuração dos 

ramais, dando ênfase nos resultados, a serem utilizadas pelo servidor PABX nas 

situações de voz masculina e voz feminina com ou sem limitação de banda conforme 

exibidos na Tabela 10. 

Tabela 10 - Recomendação de codecs para configuração dos ramais 

Codecs 
Voz Feminina 
COM limitação 

de banda 

Voz Feminina 
SEM limitação 

de banda 

Voz Masculina 
COM limitação 

de banda 

Voz Masculina 
SEM limitação 

de banda 

G.711  X X X 

G.722  X X X 

G.729  X X X 

GSM-FR X X  X 

iLBC X X X X 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
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4.2.2.1.3 Considerações gerais Cenário 3 

 

Para executar os experimentos nesses cenários 3 foi consideravelmente mais fácil do 

que nos cenários 1 e 2. O ponto que deu trabalho mais excessivo foi a configuração 

de portas UDP e outras para comunicação com o servidor SIP instalado localmente, 

mas quando esse serviço foi instalado na nuvem, o trabalho foi ínfimo. Além disso 

toda a facilidade de adicionar componentes, facilitou o ambiente de teste da qualidade 

do áudio. 

 

4.2.3 Comparação de cenário 1 e 2 / cenário 3 

 

Para comparar os cenários 1 e 2 com o cenário 3, foi inserido na Figura 55 os valores 

médios do PESQ/MOS para os cenários 1 e 2 conforme ilustrado na Figura 62. 

Figura 62 - Gráfico de Comparação cenários 1 e 2 / cenário 3 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

Nota-se na Figura 62 que os valores médios PESQ/MOS dos testes com o codec2 

sem limitação de banda ficaram abaixo dos testes com os outros codecs e abaixo da 

referência Fator-60 o mínimo recomendável para um sistema de VoIP. 
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4.2.4 Porque a voz feminina tem média de qualidade mais baixa que a voz 

masculina? 

 

Essa pergunta faz sentido aqui após as avaliações em todos os cenários e pode-se 

justificar parcialmente, porque outros estudos seriam necessários para uma resposta 

mais afirmativa.  

Como vimos durante os resultados os experimentos de testes com a voz feminina é 

menor do que o com a voz masculina em todos os cenários e configurações. Uma 

justificativa é que geralmente a voz feminina tem uma frequência media maior do que 

a voz masculina (125 Hz para homens e 230 Hz para mulheres) e uma frequência 

média maior da voz feminina pode causar uma qualidade inferior no processo de 

codificação da maioria dos codecs (GOUDARZI et al., 2004). 

Para todas as condições de teste, as amostras masculinas têm uma pontuação média 

de qualidade mais alta do que as amostras femininas. Mesmo ignorando o fato da 

codificação causar uma qualidade inferior, foi verificado também que a transmissão 

do sinal faz a voz feminina ter perdas em relação a voz masculina (GOUDARZI et al., 

2004). Esses autores concluíram que a diferença de qualidade entre voz masculina e 

feminina é sistemática e o gênero tem um efeito significativo na qualidade da fala 

medida usando o método PESQ. 

Aplicando-se outro método de avaliação o trabalho de Goudarzi mostrou um 

comportamento diferente em relação ao gênero em condições de teste ao vivo 

inclusive encontrando resultados contraditórios sobre essa afirmação que a voz 

feminina obtém sempre escalas menor de pontuação na avaliação de qualidade. Isso 

mostra que a dependência de gênero não é devida apenas à funcionalidade do codec 

e pode depender também do algoritmo de medição (GOUDARZI et al., 2004). 

 

4.2.5 Comparação de valores monetários 

 

Durante a revisão da literatura desse trabalho, se falou com constância que o preço 

com chamadas VoIP é mais barato do que utilizando a telefonia tradicional. Valores 

foram citados, mas nem todos os valores foram conclusivos. No entanto todos os 
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trabalhos mais recentes que defendiam a utilização do VoIP afirmavam que o custo 

da telefonia com VoIP é mais barato. 

Como o mundo passa por atualizações constantes, nessa seção foi realizada uma 

consulta via internet as possibilidades de montagem de call center com uso dos 

métodos e telefonia tradicional e com uso do 3CX com VoIP. Pesquisando em 

empresas como o Sebrae (SEBRAE, 2017), a Associação Brasileira de Teleserviços 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TELESERVIÇOS, 2018) e outras empresas do setor 

(PRESTUS, 2018; CALL CENTER & ASSOCIADOS, 2002) e a fornecedora do 3CX 

(3CX LTD, 2018b), chegou-se aos valores apresentados na Tabela 11 que são 

estimados e sem confirmação dos vendedores, para Pontos de Atendimento (PA) 24 

horas por dia. 

Tabela 11 - Custos estimados montagem de call center 

Tipo PA 
Valor Anual 

por PA 
Valor Anual 

Call center telefonia tradicional 32 R$ 352,00 R$ 11.264,00 

Call center telefonia VoIP 3CX 32 R$ 64,75 R$ 1.295,00 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

Pelos dados da Tabela 11 o VoIP tem um custo menor, 30% ou menos relativos ao 

custo da telefonia tradicional, isso sem considerar o investimento inicial no caso da 

telefonia tradicional já que o VoIP usa a infraestrutura atual de rede da instituição e 

por isso investimento inicial menor do que o investimento necessário para montar uma 

central VoIP tradicional. Um gráfico com essa diferença de custos é apresentado na 

Figura 63. 

Figura 63 - Custo estimado – VoIP x Telefonia tradicional 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
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5 CONCLUSÃO 

 

Baseado nos objetivos preconizados para estudo e elaboração deste presente 

trabalho e conforme sugerido desde o início incluído no título, conclui-se que este 

trabalho apresentou resultados com soluções viáveis para atender o programa 

Telessaúde/ES e com a avaliação da qualidade da comunicação. Os objetivos 

pretendidos foram cumpridos, mas no decorrer do trabalho possibilidades e outros 

experimentos foram levantadas, mas não houve tempo para novos estudos. 

Os novos experimentos e possibilidades de novas avaliações estão listados abaixo 

nessa seção para trabalhos futuros. 

O foco desse trabalho tinha duas áreas distintas de estudo, mas que se relacionavam 

entre si. A primeira foi a criação do protótipo de call center para conter o fluxo de 

teleconsultoria em telessaúde para ser usada no telessaúde/ES e a outra foi a 

medição da qualidade das chamadas VoIP realizadas por esse call center através do 

método PESQ/MOS para testar a sua viabilidade como meio de comunicação. 

Em relação a criação do protótipo de call center para conter o fluxo de teleconsultoria 

em telessaúde os resultados obtidos foram bastante favoráveis e palpáveis construído 

em cima de software open source e com todas as necessidades de um call center 

para teleconsultoria via VoIP e podem ser encontrados no capítulo 3 da metodologia 

e no capítulo 4 o capitulo de resultados. 

Em relação a avaliação da qualidade de chamadas VoIP, a metodologia apontou as 

direções a serem analisadas e os experimentos resultaram em informações bastantes 

valiosas sobre a qualidade das chamadas dentro do call center usando o protótipo e 

simulando a situação real de rede com limitação de banda como é o caso de locais de 

atendimento de saúde fora dos grandes centros. 

 

5.1 PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES 

 

O objetivo principal desse trabalho foi criar o protótipo do fluxo de atendimento e 

teleconsultoria do Telessáude e testar a qualidade da fala via VoIP por esse sistema 
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de comunicação. A partir dos estudos para se atingir esse objetivo e os objetivos 

secundários que o seguiam, as principais contribuições do trabalho são as seguintes: 

• Estudos metodológicos aplicados a resultados para entender e criar um call 

center usando arquitetura VoIP como apresentado no capitulo 4 de resultados. 

O fluxo foi materializado e apesar de ser um protótipo apresentou todas as 

funcionalidades requeridas para um call center inclusive propiciando a 

execução dos experimentos através do call center simulando chamadas para 

o fluxo de atendimento. 

• Essa metodologia proposta de simulação de chamadas para o call center com 

medição da qualidade do áudio codificado foi de grande ajuda na execução 

dos experimentos propostos. Na seção de resultados foi descrito as 

facilidades para executar os testes propostos e outros que se julgar 

necessários em trabalhos futuros. 

• O ambiente de simulação foi testado com diversos codecs conforme 

vastamente documentado no capítulo de resultados incluindo um codec open 

source com taxa de 3.200 Bps preenchendo uma lacuna de codecs open 

source abaixo de 5.000 Bps que foi o codec2. A qualidade obtida com o 

codec2 ficou abaixo do recomendado pela referência do Fator-R. Apesar de 

subjetivamente ouvindo os áudios codificados foi possível entender as falas. 

• Todos os experimentos no ambiente do call center foram avaliados pelo 

método PESQ/MOS e no cenário 3 foi testado e simulado no ambiente do 

projeto Telessaúde/ES. 

• O capitulo de resultados mostrou a escala de avaliação dos codecs testados 

nas situações com limitações de banda e sem limitações de banda, inclusive 

propondo os codecs com melhor avaliação de qualidade para vozes femininas 

ou vozes masculinas nessas situações de banda de rede. 

• Conforme já descrito os dados dos experimentos foram coletados e avaliados 

estatisticamente com a média de avaliação da qualidade da fala pelo método 

PESQ/MOS. 

No capítulo 4 de resultados desse trabalho apresentou-se configurações necessárias, 

para melhorar a qualidade da fala durante as chamadas. Apresentou-se também 

configurações do call center, ajustando os codecs de acordo com os resultados 

encontrados para vozes femininas e masculinas em situação de limitação ou não da 
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banda de rede. Permitiu-se ainda o cálculo de banda necessária para ligações 

simultâneas a partir do call center, além de subsidiar o cálculo de ligações simultâneas 

necessárias a ser suportado pelo fluxo do Telessaúde/ES. 

Em relação aos codecs, concluiu-se que o G.711, G.722, G.729, GSM-FR e iLBC 

podem ser usados mantendo a qualidade da fala acima do recomendável pelo Fator-

R na situação onde não há limitação de banda e que o codec iLBC pode ser usado 

para situação com e sem limitação de banda tanto para vozes femininas e vozes 

masculinas. 

Como já havia sido sugerido em outros trabalhos os resultados apresentados nesse 

trabalho confirmaram a obtenção de resultados de pontuação média mais baixa para 

vozes femininas.  

Outra conclusão importante é que o codec GSM-FR apesar de apresentar valores 

acima do recomendável para vozes masculinas, deve ser a última opção no caso das 

vozes masculinas e uma das primeiras no caso das vozes femininas em qualquer 

situação com ou sem limite de banda. 

Na Figura 64 resumem-se as considerações descritas acima com as indicações de 

codecs para as situações de rede e de acordo com voz masculina ou feminina. 

Figura 64 - Resumo gráfico das principais contribuições 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

Por fim analisando os resultados obtidos no capítulo 4 e resumido na Figura 64 e as 

considerações já descritas aqui, conclui-se que esse trabalho que é viável inclusive 
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economicamente a criação de um call center baseado em software open source e com 

qualidade de fala de regular para bom o que não impede a comunicação e garante 

ainda que essa comunicação será inteligível. 

 

5.2 TRABALHOS FUTUROS 

 

No decorrer deste trabalho foram relacionados alguns temas e outras opções de 

análise que podem ser motivo de estudo, podendo ser desenvolvidos inclusive 

empregando a mesma metodologia desenvolvida para esse estudo. A seguir uma lista 

desses temas: 

• Avaliar a montagem, configuração e testes em um call center baseado em 

software open source e free. 

• Utilizar outros métodos de avaliação da qualidade da fala além do PESQ/MOS 

utilizado nesse trabalho. 

• Incluir a aplicação dos filtros nos testes para verificar a melhoria da qualidade 

do áudio com a eliminação de ruídos. 

• Pesquisar qualidade da fala com servidor SIP utilizando TCP ao invés de UDP 

para transporte dos pacotes de voz. 

• Após implantação do protótipo do call center do telessaúde/ES, implementar 

a pesquisa subjetiva com os usuários que utilizarem o sistema após a 

finalização de cada chamada com registro em banco de dados das avaliações 

e posterior avaliação de resultados.  

• Criar aplicativos que utilizem a metodologia aqui proposta e que possam testar 

a qualidade do áudio, de maneira automatizada, eliminando os passos de 

execução manuais, e se integradas a algum equipamento podem ser 

interessantes para criação de patentes. 

• Criar BOTs (diminutivo de robot) capaz de interagir com os usuários via chat 

respondendo a perguntas pré-configuradas e entregando a principal função 

que é a consultoria. 

• Pesquisar a aplicação do filtro PSC, cancelamento de ruído e do eco acústico 

para melhorar a qualidade da voz no destino. 
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ANEXO A  - STARTING THE PBX EXPRESS WIZARD 

 

What is PBX Express?  

PBX Express allows you to rapidly deploy 3CX PBX on the Google Cloud Platform 

ready for your production environment in under 20 minutes.  

To successfully complete the PBX Express Wizard you will require the following:  

  

Google Cloud Account  

Scenario 1: You don’t have a Google Account or would like to use a new Google 

Account  

Visit: http://bit.ly/1C4PJDi  

Complete the Google Account registration form.   

Once complete, continue the instructions per Scenario 2 below.  

  

Scenario 2: You already have a Google Account and wish to enable it for Google Cloud  

Visit:   http://bit.ly/2AuNyUe  

a) Login with your Google Account credentials  

b) Complete the Cloud Platform trial form 

  

C) Agree and continue  
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d) Complete the form (above) and click Start my free trial  

A Valid 3CX License Key   

either your NFR Key – for internal use, or a Key purchased from Leader Computers for 

your end-user  

Once you have successfully prepared and acquired the prerequisite assets you 

can proceed with the PBX Express Wizard.  

 Starting the PBX Express Wizard  

  

Step 1:  

In your browser open the following URL:  https://pbxexpress.3cx.com/  

  

Step 2:  

Enter the 3CX License Key you wish to use as per the prerequisite steps above.  
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Step 3:  

Ensure the Country selection is correct, along with the Time Zone and Language 

options then click NEXT.  

 

 

Step 4:  

Enter the desired hostname for the system.   

For example, if your customer is ABC Real Estate Pty 

Ltd – then use abcrealestate in the Hostname field.  

Select the domain group as Oceania and then Australia 

as the desired domain.  

  

Step 5:  

Select your designed extension length.   

This convention will be used for all internal extensions, queues and ring groups system 

wide.   



131 
 

We recommend using a 3 Digit extension length for most systems. If you’re unsure 

please contact us.  

  

For larger deployments (>900 Handsets) then a 4 Digit extension length would ensure 

that you don’t exceed the extension capacity limit of the system.  

  

Step 5:  

Select your desired Cloud Provider.  

We recommend the Google Cloud Platform for 3CX, so please select Google from the 

drop down list and click NEXT.  

  

  

Step 6:  

Authenticate using the Google Cloud Account credentials as per the prerequisite steps 

above.  

When prompted click Allow to enable the PBX Express Wizard to interact with the 

Google Cloud API.  

   

  

      



132 
 

Step 6:  

Authenticate using the Google Cloud Account credentials as per the prerequisite steps 

above.  

When prompted click Allow to enable the PBX Express Wizard to interact with the 

Google Cloud API.  

NOTE: It may take up to 10 minutes for Google to activate the Compute Platform.  If 

you get the error below, please retry in 10 mins.  

  

  

Step 7:  

Select the Region and Virtual Machine Size.  

  

It is critical to ensure that the Virtual Machine resources 

are matched to the 3CX License and system demand. 

Please contact us with your requirements to ensure that 

your calculations are correct.  
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 Once you have clicked Finished the deployment will begin.  
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APÊNDICE A - COMO EMBARCAR O CODEC2 NO SERVIDOR ASTERISK 

 

Para essa tarefa foi necessário instalar e compilar o pacote de desenvolvimento do 

codec2 em modo 2.400 bps disponível para o server Ubuntu a partir da versão 16: 

$ sudo apt-get --assume-yes install dpkg-dev cmake debhelper libcodec2-dev 

O patch de atualização do Asterisk a ser utilizado nessa instalação está em formato 

.zip sendo necessário a instalação do unzip no Ubuntu: 

$ sudo apt install unzip 

A versão do Ubuntu a partir da 16.04 que está sendo utilizada nesse trabalho já tem 

as bibliotecas do codec 2, mas é necessário a instalação dos patchs para a versão 13 

do Asterisk para utilizar o codec 2 em modo 2400. Para isso foram executadas as 

seguintes tarefas no servidor Ubuntu: 

$ cd ~/src/Asterisk-complete/Asterisk/Asterisk-14.0.2 

$ wget github.com/traud/Asterisk-codec2/archive/master.zip 

$ unzip -qq master.zip 

$ rm master.zip 

$ cp --verbose --recursive ./Asterisk-codec2*/* ./ 

$ patch -p0 <./codec2.patch 

$ patch -p0 <./build_codec2.patch 

Antes da configuração foi necessário executar a seguinte instalação: 

$ sudo apt-get install pkg-config 

$ cd ~/src/Asterisk-complete/Asterisk/Asterisk-14.0.2 

Após a execução das tarefas acima foi necessário gerar novamente as configurações 

e executar as configurações para o Asterisk após aplicação do patch: 

$ ./bootstrap.sh 

$ ./configure 

Concluído as configurações o Asterisk necessita novamente ser compilado e 

instalado. Nessa tarefa um erro apareceu relatando que o Menuselect estava 
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desatualizado. Para corrigir esse problema o passo 2.1.2.2.5.1 foi executado 

novamente e o Asterisk foi compilado e instalado: 

$ make 

$ sudo make install 

$ sudo make config 

$ sudo chown -R Asteriskpbx:Asteriskpbx {/var/lib,/var/spool,/var/log,/var/run}/Asterisk 

 

 

 

Após a compilação e instalação do codec2 no Asterisk14, isso pode ser verificado com 

os seguintes comandos: 

$ cd ~/src/Asterisk-complete/Asterisk/Asterisk-14.0.2 

$ make menuselect 
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No console do Asterisk também é possível ver os codecs que estão carregados: 

$ Asterisk -rvvvv 

*CLI> core show codecs 
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Para visualizar os módulos carregados no console do serviço do Asterisk: 

*CLI> module show 

Saindo do console do serviço do Asterisk: 

*CLI> exit 

Para visualizar as translations entre codecs carregados do serviço do Asterisk: 

$ Asterisk -rx "core show translation" 

Ou no console: 

*CLI> core show translation 
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APÊNDICE B - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR 3CX 

 

O servidor 3CX tem um pacote ISSO para o Linux Debian 9 que já vem integrado com 

sistema operacional e PABX 3CX. 

Para maiores detalhes e passo a passo de instalação acessar link abaixo: 

https://www.3cx.com.br/docs/manual/instalando-debian-linux-pabx/ 

Após instalação do servidor e 3CX acessar link abaixo para configuração: 

https://www.3cx.com.br/docs/manual/configurando-pabx/ 

Durante a instalação atentar para detalhes que precisam ser lembrados e anotar o 

printar as telas e guardar configurações para permitir acessar o servidor sem 

problemas após termino da configuração e também caso seja necessário reconfigurar 

ou fazer alterações. 

Lembrar de criar um FQDN para caso de servidores em locais com IP dinâmico. 

Para instalação na nuvem vide Anexo A. 
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APÊNDICE C - SOFTPHONES ZOIPER 

 

O Zoiper utilizado nos experimentos está na versão 3.9.32144 32bit Library revision: 

32121 e pode ser baixado no link: https://www.zoiper.com/en. 

Os passos para instalação e configuração podem ser encontrados no site. 

Para registrar um usuário SIP é necessário acessar o menu Settings > Create a new 

account, selecione Account Type como SIP. Na janela de credentials no campo 

user@host entre com o usuário criado no Asterisk no Apêndice B e o IP do servidor 

SIP Asterisk. No campo Password entre com a senha conforme Apêndice B. Exemplo 

do user: teste@172.22.2.52. 

Se tudo estiver correto o usuário será registrado e no Asterisk estará associado a 

número e um conjunto de codecs que poderá ser usado durante as chamadas VoIP. 

CSIPSIMPLE 

Para instalar o CSipSimple  utilizado nos experimentos que está na versão 0.04.01 é 

necessário antes instalar Droid4X no Windows. O Droid4X é um emulador de Android 

e pode ser baixado no site: www.droid4X.com. Para esse trabalho foi criado uma 

emulação de nome AsteriskTest. 

Os passos para instalação e configuração do Droid4X podem ser encontrados no site. 

Após instalado e iniciado o Droid4X vá até a AppStore do Google Play e procure por 

cSipSimple conforme ilustrado na figura C.1.16 

 

Fonte: Google Play 

Selecionado o app e o pacote com o conjunto de codecs para instalação. O conjunto 

de codecs traz em sua lista o codec instalado para uso no lado cliente da chamada 

VoIP. 
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Após a instalação para registrar uma conta, abra o CSipSample vai até o menu Contas 

> Adicionar uma conta > Basic. Na janela que abrir entre com o nome do usuário que 

é um nome para apresentação no cliente, o usuário que é um usuário válido registrado 

no Asterisk conforme Apêndice B, o endereço IP do servidor Asterisk e senha 

configurada no Asterisk para o usuário. 

Se tudo estiver correto o usuário será registrado no Asterisk podendo realizar 

chamadas VoIP. 

COMO INSTALAR E PROVISIONAR O APLICATIVO SOFTPHONE 3CX PARA 

WINDOWS 

As instruções para download e instalação do aplicativo sofphone e outras referências 

podem ser encontrados no link abaixo: 

https://www.3cx.com.br/manual-usuario/instalando-Windows/ 

Para provisionamento, cada usuário adicionado ao sistema receberá via e-mail as 

informações da sua conta e ramal e um arquivo anexado com um arquivo XML de 

configurações que basta arrastar para cima do sofphone que ele faz upload e executa 

a configuração automaticamente. 

Em processo similar é a instalação e configuração de APP para mobile Android ou 

iOS. 

Abaixo uma cópia de e-mail recebido por usuários cadastrados: 

Welcome to 3CX!   

3CX is a unified communications solution that will help you work more effectively. Besides using your office 

extension from your deskphone, you can take calls from anywhere using the softphones for iOS, Android, Mac 

and Windows. 

3CX also includes Web conferencing which will allows you to easily make face to face meetings. You can even 

integrate 3CX with your CRM system or send customers your personal Click2Meet URL and arrange ad-hoc Web 

meetings 

Read the user manual at http://www.3cx.com/user-manual/. 

Your 3CX extension 

https://www.3cx.com.br/manual-usuario/instalando-windows/
http://www.3cx.com/crm-integration/
http://www.3cx.com/user-manual/
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1. Your extension number is "0001" 
2. Your voice mail PIN is "6448" 
3. You can retrieve your voice mail by dialing "9999" 
4. Your personal Click2Meet URL is: https://mtselastix5-br.3cx.net/join/celioluizrodrigues 

Using the 3CX Webclient 

With 3CX Webclient you don’t need to install any software. To access it 

1. Go to https://10.158.0.2/Webclient if in the office or  
https://mtselastix5.3cx.com.br/Webclient when out of the office 

2. Login using 0001 
3. With password ******* (A password vem visível. Apagada aqui por questões de segurança) 

Using the Chrome Plugin you can call numbers directly from any Webpage or CRM. 

Installing the 3CX Client / Softphone 

With the 3CX client you can make and receive calls, view the presence of your colleagues,  

divert & transfer calls with a mouse click and setup call conferences. 

To install it click on the relative link: 

1. Windows 
2. Mac 
3. Android 
4. iOS 

After installation, open the attachment in this email on your device. This will automatically configure your client. 

 

https://mtselastix5-br.3cx.net/join/celioluizrodrigues
https://10.158.0.2/webclient
https://mtselastix5.3cx.com.br/webclient
https://chrome.google.com/webstore/detail/3cx-click-to-call/ingddacbmngapennhhfhnpjnaklakach
http://downloads.3cx.com/downloads/3CXPhoneforWindows15.msi
http://downloads.3cx.com/downloads/3CXPhoneforMac15.dmg
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tcx.sipphone14
https://itunes.apple.com/us/app/3cxphone-14-for-3cx-phone/id992045982?ls=1&mt=8

