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ResumoResumoResumoResumo    

 

Esta dissertação avalia o comportamento e o desempenho de aplicações VoIP 

(Skype, GTalk), quando submetidas a condições variadas da rede. Em um ambiente 

controlado de rede, foram configurados diferentes valores para parâmetros críticos, 

como capacidade do enlace, atraso, perda de pacotes e variação do atraso. O trabalho 

adotou a qualidade do áudio recebido como principal métrica de desempenho cujo 

cômputo foi efetuado pelo algoritmo PESQ MOS. Ao invés de eleger a melhor 

aplicação VoIP, este trabalho procura analisar vários aspectos de desempenho e pontuar 

as qualidades e deficiências apresentadas nos cenários avaliados.  

Palavras Chaves: Voz sobre IP, Avaliação de Desempenho, Skype, GTalk, 

PESQ, MOS. 
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AbstractAbstractAbstractAbstract    

 

In this work we evaluate the performance and behavior of VoIP applications 

(Skype, Google Talk) under different network conditions. Using a controlled 

environment we adopt different values for capacities of critical links, delay, packet loss 

and jitter and assume the quality of received audio as the measurement of interest for 

evaluating its performance. We use the PESQ algorithm to compare the sent and 

received audio in order to infer MOS and measure the impact of each network 

parameter over the quality of received audio. Instead of ranking VoIP P2P applications, 

this work aims at analyzing various performance aspects and pointing out the observed 

weaknesses and strengths 

Keywords: Voice over IP, Performance Evaluation, Skype, GTalk, PESQ, 

MOS. 
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IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    

    
 

1.1.1.1.1.1.1.1.    ApresentaçãoApresentaçãoApresentaçãoApresentação    

A disseminação das tecnologias de Voz sobre IP (VoIP) é atual e principalmente 

motivada pela redução de custos de telefonia para empresas e consumidores 

residenciais. Além disso, a convergência do serviço de voz com a rede de dados abre 

espaço para uma grande variedade de inovações que podem revolucionar a maneira 

como pessoas e empresas encaram a comunicação [14]. Entre as várias possibilidades da 

utilização da tecnologia de voz sobre IP, as que mais têm sucesso entre os usuários 

finais são as aplicações que permitem ligações gratuitas na Internet, como Skype [83] e 

GTalk [79]. Apesar de se basearem em uma rede que não oferece garantias de qualidade 

de serviço, essas aplicações alcançam bons resultados, considerando o custo-benefício 

entre o preço e os padrões de qualidade oferecidos pelo sistema telefônico convencional. 

Este tem sido o principal motivo da grande difusão dos aplicativos de VoIP e da 

eminente revolução no acesso ao serviço público de telefonia. 

Voz sobre IP não é uma tecnologia nova, mas apenas recentemente se 

apresentou como uma concorrente real às companhias telefônicas. O surgimento do 

Skype estabeleceu um marco significativo na aceitação da tecnologia, uma vez que ele 

utiliza uma rede peer-to-peer (P2P) para possibilitar a comunicação direta entre os 

usuários e conseqüentemente gerar grandes melhorias na qualidade perceptível da 

ligação.  
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1.2.1.2.1.2.1.2.    MotivaçãoMotivaçãoMotivaçãoMotivação    

Alguns fatores influenciam na qualidade da sessão de voz alcançada por esses 

aplicativos VoIP, como os codificadores de voz (codecs), seus parâmetros e as 

condições dinâmicas da rede. 

A adoção da biblioteca de codecs da Global IP Sound tanto pelo Skype quanto 

pelo GTalk [9] levanta suposições de que usam o mesmo codec ou codecs semelhantes. 

Entretanto, a adoção de um codec ou de parâmetros específicos para um codec (ex: taxa 

de bits) não são necessariamente escolhas estáticas por parte da aplicação, de maneira 

que pode se adaptar dinamicamente e usar diferentes codecs e/ou diferentes parâmetros. 

Outro aspecto que tem influência na qualidade do áudio nas aplicações VoIP 

envolve as condições da rede IP no momento da sessão de áudio. Para que transmissões 

de voz sobre IP sejam inteligíveis para o receptor, os pacotes que carregam voz não 

devem ser descartados, excessivamente atrasados e não podem sofrer fortes variações de 

atraso. Portanto, a ausência de garantias e a reconhecida sazonalidade do perfil de 

tráfego da Internet [47][87] são elementos de grande impacto no desempenho dessas 

aplicações. 

Do ponto de vista dos programadores e dos usuários, é interessante entender 

como as aplicações de voz sobre IP se comportam sob a influência dos fatores listados 

acima e quais motivos determinam que uma aplicação seja melhor que outra sob o 

aspecto de qualidade de voz. 

1.3.1.3.1.3.1.3.    Pesquisa DesenvolvidaPesquisa DesenvolvidaPesquisa DesenvolvidaPesquisa Desenvolvida    

Esse trabalho investiga, avalia e compara o Skype e o GTalk, aplicações gratuitas 

e amplamente difundidas, que foram escolhidas devido à sua importância no atual 

cenário de VoIP na Internet. Considerando que o codec e seus parâmetros são 

componentes definidos exclusivamente pelas aplicações e não podem ser diretamente 

manipulados, este trabalho avalia o comportamento dessas aplicações VoIP P2P quando 

submetidas a diferentes condições de rede. Para atingir tal objetivo, esta dissertação 

elabora uma metodologia que compreende um ambiente controlado onde é possível 
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emular o comportamento da Internet para realizar experimentos. Além disso, a 

metodologia aponta os meios para realizar uma avaliação. 

Entre outras investigações, esta dissertação avalia como as aplicações se 

adaptam dinamicamente, mudando as características do fluxo de voz nos casos em que a 

capacidade disponível no caminho entre dois usuários diminui ou aumenta. Também se 

avalia qual o atraso e a variação do atraso máximo suportado pelas aplicações para que 

uma conversa seja mantida de forma compreensível, como também investiga quão 

sensíveis são as aplicações à perda de pacotes na rede subjacente. 

O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma: o Capítulo 2 

fornece uma visão dos principais conceitos, características, arquitetura e aplicações de 

VoIP, assim como os trabalhos relacionados à esta dissertação. O Capítulo 3 descreve a 

metodologia elaborada para avaliar aplicações de voz sobre IP. O Capítulo 4 avalia as 

aplicações Skype e GTalk sob o aspecto de qualidade de voz e discute os mecanismos de 

adaptação das aplicações quando são submetidas a condições variadas de redes. Por fim, 

o Capítulo 5 traz as conclusões obtidas através dos experimentos e das análises 

realizadas, aponta as principais contribuições desse trabalho e apresenta algumas 

sugestões de trabalhos futuros. 



 

Capítulo 2Capítulo 2Capítulo 2Capítulo 2     

    

Fundamentação Teórica e Trabalhos RelacionadosFundamentação Teórica e Trabalhos RelacionadosFundamentação Teórica e Trabalhos RelacionadosFundamentação Teórica e Trabalhos Relacionados    
 

 

Desde o século XIX, transmite-se voz humana à distância com uma qualidade 

razoavelmente inteligível. Ao longo de mais de cem anos, o serviço de telefonia evoluiu 

e atingiu um bom padrão de qualidade e um nível de confiabilidade que faz com que 

haja uma expectativa de que, em 99,999% do tempo, a rede de telefonia pública esteja 

funcional [42]. 

Com a aparição e popularização das redes de computadores e da Internet, surgiu 

uma grande variedade de inovações que revolucionaram a maneira como pessoas e 

empresas encaram a comunicação. Uma dessas inovações cresce nos últimos anos e é 

conhecida como VoIP. 

VoIP, que significa “voz sobre o protocolo IP”, significa voz transmitida por 

uma rede de computadores, especificamente uma rede IP, o elemento comum da 

Internet. O IP [55] é um protocolo não orientado a conexão usado para encaminhamento 

de dados em uma rede de comutação por pacotes. Em outras palavras, em uma 

comunicação IP, os dados são divididos em pacotes e individualmente encaminhados 

(roteados) entre nós da rede (roteadores) através de ligações de dados compartilhadas 

com outros nós. O aspecto não orientado a conexão do IP denota que não é necessário 

realizar nenhuma configuração ou comunicação inicial antes que uma máquina envie 

pacotes à outra. A idéia essencial da tecnologia VoIP é utilizar tanto redes privadas 

como a Internet - uma rede concebida para conduzir dados – para transportar voz e 

dessa forma, efetuar a convergência nos serviços de transferência de voz e dados em 

uma mesma rede. Entretanto, no cenário atual, há empecilhos para se inserir com 

eficácia o serviço de voz sobre IP na Internet. 
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O primeiro obstáculo é que o serviço de voz sobre IP requer condições especiais 

de rede para funcionar satisfatoriamente. Conforme discutido em [12], [50] e [51], um 

alto valor no atraso de transmissão dos pacotes, na variação do atraso, ou na taxa de 

perda de pacotes da fonte ao destino prejudicam a qualidade de uma sessão de voz sobre 

IP. Portanto, para a Internet constituir uma alternativa atrativa à rede de telefonia 

pública tradicional, deveria prover mecanismos que garantam a qualidade de serviço 

(QoS) para as aplicações VoIP. O principais mecanismos de QoS são descritos por Xiao 

[88]. 

Outra barreira para a difusão da tecnologia de voz sobre IP está relacionada ao 

crescimento da Internet e à implantação de mecanismos de segurança nas redes de 

acesso. Esses fatos impulsionaram mudanças na Internet, violando seu argumento fim-a-

fim [44], que determina que a rede deve executar apenas tarefas muito simples. Como se 

percebe através de medições realizadas na Internet [22], entre essas mudanças estão a 

disseminação de sistemas intermediários como NAT e firewall nas redes de acesso que, 

de acordo com Shieh [68], prejudicam os serviços e aplicações de voz sobre IP. 

As aplicações e serviços VoIP não figuravam entre os mais populares da Internet 

até 2003, quando a empresa Skype [83] disponibilizou sua aplicação VoIP 

gratuitamente. Apesar de se basear na Internet - uma rede que não oferece garantias de 

QoS - uma chamada do Skype alcança boa qualidade de voz ao utilizar codificadores de 

áudio proprietários e projetados para funcionar em ambientes com elevadas taxas de 

atraso, variação do atraso e perda de pacotes. Além disso, o Skype implementa 

mecanismos para transpor as barreiras de comunicação impostas por firewalls e NATs. 

Seguindo a mesma linha do Skype, em 2005 o Google disponibilizou sua aplicação 

VoIP gratuita, o GTalk [79]. 

Na seqüência desse capitulo, a seção 2.1 introduz a rede de telefonia pública 

tradicional. A seção 2.2 discute as principais características, protocolos e conceitos 

relacionados à voz sobre IP. Em seguida, na seção 2.3, apresentam-se os sistemas 

intermediários firewall e NAT, o problema que eles causam para a comunicação VoIP e 

a solução adotada pelas aplicações estudadas nesta dissertação. As seções 2.4 e 2.5 

descrevem as aplicações VoIP investigadas neste trabalho: Skype e GTalk. Por fim, na 

seção 2.6 são apresentados os trabalhos relacionados à esta dissertação. O objetivo deste 
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capítulo é contextualizar o leitor no cenário para o qual está destinada a proposta do 

trabalho. 

2.1.2.1.2.1.2.1.    A Rede de Telefonia Pública TradicionalA Rede de Telefonia Pública TradicionalA Rede de Telefonia Pública TradicionalA Rede de Telefonia Pública Tradicional    

Antes de apresentar o funcionamento de voz sobre IP, é interessante conhecer o 

seu concorrente e predecessor. A rede de telefonia pública (PSTN – Public Switched 

Telephone Network) foi projetada com o objetivo de transmitir a voz humana, 

diferentemente da Internet, que tem o objetivo de transportar dados. 

O sistema telefônico utiliza a técnica de comutação por circuitos [5]. Nessa 

técnica, durante uma ligação, um circuito é reservado do telefone que chama ao telefone 

chamado, estabelecendo-se um caminho fim-a-fim entre as partes antes de se 

comunicarem. Com utiliza uma linha dedicada, durante uma ligação não ocorre o 

problema de congestionamento, existente na Internet. 

O sistema telefônico é organizado hierarquicamente em vários níveis [5] [42] e 

formado por centrais telefônicas. 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 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. 

Em ambientes corporativos, a estrutura do sistema de telefonia é ligeiramente 

alterada para fornecer alguns serviços complementares como o de ramais, transferência 

de chamadas e conferência. Além disso, empresas necessitam possuir sua própria rede 

de telefonia, para a comunicação interna. Ao contrário de telefones residenciais, onde 

um telefone se liga diretamente a uma estação local, em ambientes corporativos, os 

telefones se ligam a um PABX (private automatic branch exchange), que é basicamente 

uma central privada. O PABX é responsável por promover redução de custos, 

fornecendo as funções descritas acima e permitindo que os usuários internos à empresa 

compartilhem um número limitado de linhas telefônicas externas. 

A Figura 2.1 mostra uma chamada telefônica entre um usuário doméstico e um 

usuário corporativo utilizando a PSTN. 
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Figura 2.1 Chamada entre um usuário doméstico e um usuário corporativo na PSTN. 

2.2.2.2.2.2.2.2.    Voz Sobre IPVoz Sobre IPVoz Sobre IPVoz Sobre IP    

Por que se preocupar em conduzir voz sobre uma rede IP, ou sobre a Internet, se 

já existe a PSTN, uma infra-estrutura pronta e confiável para a comunicação de voz? 

Existem vários argumentos [14], o primeiro é que as pessoas desejam se comunicar de 

uma maneira mais interativa e de diversas formas – por exemplo, através de e-mail, 

mensagens instantâneas, vídeo – além disso há uma necessidade de integrar aplicações 

de voz e de dados. Outro motivo reside na popularidade da Internet e do IP, onde 

aplicações IP residem não somente em estações de trabalho, como por exemplo, 

também em dispositivos sem fio e PDAs. Finalmente, a redução de custos com 

telefonia, barateamento de telefones e de infra-estrutura constituem mais uma 

motivação para utilização de VoIP. 

Iniciando a discussão sob um ponto de vista mais técnico, é conhecido que uma 

chamada de voz sobre IP acontece em duas etapas. 

Da mesma forma que na telefonia tradicional, ao se contactar alguém, a pessoa 

que realiza a chamada (chamador) precisa ser informada se o telefone da pessoa 

chamada está tocando ou ocupado. No outro lado, por sua vez, o telefone deve sinalizar 

com um toque que alguém deseja se comunicar. Esse procedimento é conhecido como 

sinalização, que consiste no processo de estabelecimento e desligamento da sessão 

VoIP entre a pessoa que realiza a chamada e a pessoa que recebe a chamada.  
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Após o estabelecimento de uma ligação, ocorre a transmissão da voz. Nessa 

etapa, os envolvidos enviam o áudio entre si através de pacotes pela rede. Esta subseção 

apresenta os principais aspectos de cada um dessas duas etapas. 

2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.    SinalizaçãoSinalizaçãoSinalizaçãoSinalização    

A primeira etapa de uma chamada de voz sobre IP, conhecida como sinalização, 

e responsável iniciar, gerenciar e finalizar sessões voz. Na seqüência, com o propósito 

de apresentar de forma mais concreta a sinalização em voz sobre IP, serão apresentados 

os protocolos mais comuns no contexto: H.323 e SIP. 

2.2.1.1. H.323 

Para padronizar a sinalização de sessões de voz e vídeo em redes IP, em 1998 a 

União Internacional de Telecomunicações (ITU) - uma organização internacional 

destinada regular as ondas de rádio e telecomunicações internacionais e responsável por 

definir padrões de telecomunicações - publicou a primeira versão da recomendação 

H.323 [32]. H.323 especifica uma arquitetura e uma metodologia e engloba outras 

recomendações. 

Essas são as principais entidades de uma arquitetura H.323, ilustradas pela 

Figura 2.2: 

• Terminais: São os sistemas finais. O padrão declara que todos os 

terminais H.323 devem obrigatoriamente suportar o serviço de voz, 

enquanto serviços de vídeo e dados são opcionais. Exemplos são 

telefones IP (hardphones) e computadores executando software de voz 

(softphones). 

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

comuniquem. Por exemplo, permite que um sistema final em uma rede 

H.323 se comunique com um usuário da PSTN, confirme ilustrado na 

Figura 2.2. 

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

a sinalização das sessões de áudio em uma rede zona H.323 (zona). Com 
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isso, torna-se possível o controle de chamadas e facilita a implantação de 

políticas de segurança. Outra de suas funções é fornecer um serviço de 

tradução de aliases (apelidos) para endereços IPs e assim facilitar a 

busca por terminais. Um directory gatekeeper (D-GK) é um gatekeeper 

especial que contém registros de zonas diferentes. 

rede IPrede IP

zona 1zona 1
GKGK

GWGW

PSTNPSTN

zona 2zona 2GKGK

GWGW

D-GKD-GKTerminais
Terminais

 

Figura 2.2 Gateway, Gatekeeper e Terminais em uma arquitetura H.323 

Como afirmado anteriormente, H.323 é na realidade um conjunto padrões. Os 

mais importantes e relevantes para a compreensão do processo de sinalização são o 

H.225 call signalling [24] e o H.245 control signalling [26]. A Figura 2.3 ilustra as 

mensagens trocadas em um processo normal de sinalização utilizando H.323 sem a 

participação de gateways e gatekeepers. 

Primeiramente, é iniciado contato com terminal remoto (mensagem SETUP), em 

seguida, o terminal remoto sinaliza que está processando a chamada (CALL 

PROCEEDING) e que seu telefone está “tocando” (ALERTING). O atendimento de 

chamada é sinalizado através da mensagem CONNECT e o término de chamada é 

sinalizado através da mensagem RELEASE COMPLETE. O H.225 call signalling é 

responsável por definir essas mensagens. O H.245 control signalling é usado para 

gerenciar o fluxo de mídia, negociação dos codificadores de áudio e das portas de 

comunicação que serão usados na sessão de áudio. 
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Figura 2.3 Sinalização de chamada usando H.323 sem gatekeeper 

H.323 é um protocolo que aproveitou esforços já realizados na definição de 

recomendações da telefonia pública. Embora adotado pela indústria, o H.323 possui 

diversos inconvenientes. Sabe-se que H.323 é conhecido pela sua alta complexidade, 

onde sua recomendação tem aproximadamente 1400 páginas de documentação essencial 

e cobre um número maior de serviços do que é necessário para telefonia IP. Outra 

dificuldade, principalmente enfrentada pelos programadores, é que os protocolos de 

H.323 são especificados usando uma notação complexa, a ASN.1 [36], que dificulta o 

desenvolvimento e depuração das aplicações. Outro inconveniente é a grande 

quantidade de mensagens trocadas, além do número excessivo de conexões que devem 

ser abertas para iniciar uma sessão de áudio. 

A complexidade do H.323 encareceu equipamentos e fez com que a maioria dos 

fabricantes não o implementasse completamente. Embora ainda em grande utilização, 

essa recomendação vem perdendo espaço para o SIP, um protocolo mais simples que 

tenta solucionar os inconvenientes do H.323. 

2.2.1.2. SIP 

SIP, Session Initiation Protocol [61], foi criado com o objetivo de sinalizar 

comunicações multimídia na Internet de maneira simples, sendo especificado pelo 

grupo de trabalho MMUSIC (Multiparty Multimedia Session Control) [73] da IETF 

(Internet Engineering Task Force) [62]. A IETF é uma comunidade internacional 

preocupada com a evolução da Internet e responsável por desenvolver padrões para ela. 
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As recomendações da IETF são publicadas em documentos denominados RFCs 

(Request for Comments). 

O projeto do SIP teve início em 1995 e sua primeira especificação data de março 

de 1999. A versão 2.0, atualmente usada, foi lançada em junho de 2003 através da RFC 

3261 [61]. SIP possui semelhanças com o HTTP [17], principalmente em suas 

mensagens, que possuem o mesmo formato e são baseadas no modelo pedido/resposta 

(request/response). 

Em VoIP, SIP usa um protocolo auxiliar denominado SDP, Session Description 

Protocol [21], que troca informações sobre a sessão de áudio. Entre os dados fornecidos 

pelo SDP estão os codificadores envolvidos, os canais de comunicação, o horário de 

início da sessão e quem originou a sessão. 

Como H.323 foi projetado para operar no ambiente da telefonia publica, cobre 

um número maior de serviços do que é necessário para telefonia IP, o tornando mais 

complexo que SIP, que possui um número reduzido de mensagens. Embora mais 

simples, as mensagens e arquitetura de SIP possuem diversos componentes análogos ao 

H.323. As mensagens SIP são classificadas em métodos e respostas. Esses são os 

métodos: 

• INVITE: Sinaliza um convite para uma sessão. Em VoIP, um campo 

SDP sempre anexa ao INVITE. 

• ACK: Confirma que o cliente recebeu uma resposta final para um 

INVITE. 

• OPTIONS: Solicita informações sobre capacidades (e.g. codecs 

disponíveis). 

• BYE: Finaliza uma chamada 

• CANCEL: Cancela métodos/pedidos pendentes. 

• REGISTER: Usado para se registrar em um servidor SIP. 

As repostas aos métodos estão agrupadas em seis classes de código. A classe 

1XX (Infomation) representa as respostas provisórias. A mensagem 180 Ringing, por 
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exemplo, sinaliza campainha. A classe 2XX (Success) indica sucesso. A classe 3XX 

(Redirection) é usada para redirecionamento de chamada. Finalmente, as classes 4XX 

(Request Failure), 5XX (Server Failure) e 6XX (Global Failure) servem para reportar 

falhas. A Figura 2.4 mostra uma ligação VoIP sinalizada com SIP que obteve sucesso. 

INVITE + (SDP)

180 Ringing

200 OK + (SDP)

ACK

RTP - RTCP

BYE

200 OK

INVITE + (SDP)INVITE + (SDP)

180 Ringing180 Ringing

200 OK + (SDP)200 OK + (SDP)

ACKACK

RTP - RTCPRTP - RTCP

BYEBYE

200 OK200 OK

 

Figura 2.4 Uma chamada com SIP 

Assim como H.323, SIP possui entidades com papéis bem definidos. Um proxy 

server (Figura 2.5.a) é responsável por realizar autenticação e autorização de usuários, 

além de encaminhar requisições e respostas SIP. A principal atividade do redirect 

server (Figura 2.5.b) é a de receber requisições e retornar um endereço. O registrar 

aceita requisições com o método REGISTER. Embora apresentadas separadamente, em 

uma implementação da arquitetura SIP, essas entidades estão fortemente acopladas. 

RTP - RTCP

INVITE

100 Trying INVITE

100 Trying

180 Ringing

180 Ringing

200 OK

200 OK

100 ACK

100 ACK

proxy server

RTP - RTCP

INVITE

100 Trying INVITE

100 Trying

180 Ringing

180 Ringing

200 OK

200 OK

100 ACK

100 ACK

RTP - RTCPRTP - RTCP

INVITEINVITE

100 Trying100 Trying INVITEINVITE

100 Trying100 Trying

180 Ringing180 Ringing

180 Ringing180 Ringing

200 OK200 OK

200 OK200 OK

100 ACK100 ACK

100 ACK100 ACK

proxy server

 

(a)Proxy Server 

INVITE

180 Ringing

200 OK

ACK

RTP - RTCP

INVITE

3xx Redirect

redirect server

ACK

INVITEINVITE

180 Ringing180 Ringing

200 OK200 OK

ACKACK

RTP - RTCPRTP - RTCP

INVITEINVITE

3xx Redirect3xx Redirect

redirect server

ACKACK

 

(b)Redirect Server 

Figura 2.5 Exemplos de proxy server e redirect server em uma sessão SIP 
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2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.    Transmissão da Transmissão da Transmissão da Transmissão da VozVozVozVoz    

Esta subseção expõe o processo de manipulação do som em um sistema VoIP 

[6], desde sua entrada no sistema (um emissor enviando um sinal analógico) até sua 

saída em um terminal VoIP remoto. Os aspectos determinantes na qualidade de uma 

sessão de voz ora são definidas, ora influenciadas pelos componentes apresentados nesta 

subseção. O processo é ilustrado na Figura 2.6 e descrito em seguida. 

amostragem e 
quantificação

codificação empacotamento

Rede

buffer
desempacotamento decodificaçãoamostragem e 

quantificação
codificação empacotamento

RedeRede

buffer
desempacotamento decodificação

 

Figura 2.6 Tratamento dado ao som em um sistema VoIP 

2.2.2.1. Amostragem e quantificação 

O primeiro componente realiza a amostragem e quantificação [46] [56] e é 

responsável por criar uma representação digital da onda sonora. Para isso, extrai um 

número finito de amostras do sinal analógico. O processo é exemplificado a seguir, 

onde em intervalos de tempo, o valor sinal analógico (Figura 2.7a) é armazenado 

(Figura 2.7b). A quantidade de amostras coletadas por segundo é definida como 

freqüência de amostragem do sinal. Um CD de áudio, por exemplo, possui 44.100 

amostras de som por segundo, portanto, sua freqüência de amostragem é de 44,1kHz. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 2.7 Amostragem do sinal 

Obviamente, para se obter uma representação idêntica ao sinal original seriam 

necessárias infinitas amostras. Em contrapartida, um valor muito baixo de amostragem 

pode causar degradação do sinal. Com isso, surge a dúvida: que taxa de amostragem 

escolher tal que o sinal não sofra perdas, tampouco se desperdice memória? O teorema 

da amostragem de Nyquist [46] [56] afirma que o número mínimo de amostras 
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necessárias para que um sinal seja reconstruído deve ser igual a duas vezes a freqüência 

máxima encontrada no sinal. 

Retomando o exemplo anterior, por que o CD de áudio possui uma amostragem 

de 44,1kHz? Engenheiros de áudio chegaram à conclusão que a audição humana 

percebe sons de até aproximadamente 22kHz. Portanto, pelo Teorema de Nyquist, para 

recuperar o sinal original, são necessárias aproximadamente 44.000 amostras. Já na 

telefonia, geralmente são usadas 8000 amostras, pois a fala está compreendida na faixa 

de 300Hz a 3.800Hz. 

Da mesma forma que um sinal analógico pode ser traduzido em infinitas 

amostras, uma amostra pode assumir infinitos valores de intensidade. Portanto, o 

processo de quantificação limita os valores que uma amostra pode assumir. Logo, o 

processo também introduz erros ou ruídos. 

No próximo componente, os valores quantizados são codificados em seqüências 

de bits. 

2.2.2.2. Codificação 

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 [46] [56]. Um codec também pode realizar compressão 

com o propósito de economizar capacidade de armazenamento ou de rede. Um codec é 

considerado bom, quando mantém a qualidade de áudio e comprime a informação ao 

máximo. 

Codecs podem ser classificados de diversas formas [14]. Uma das maneiras de 

classificá-los é em adaptativos e não adaptativos. Um codec é adaptativo quando sua 

taxa de transmissão pode variar dinamicamente. 

Uma outra classificação utilizada é a que divide os codecs em voders e 

waveforms. Os voders, no processo de codificação, mapeiam o sinal original em um 

modelo matemático de como o som é reproduzido na traquéia e na decodificação utiliza 

sintetizadores para reproduzir o som. Os voders têm a vantagem de produzirem taxas 

menores de transmissão, entretanto a voz é semelhante à de um robô e a qualidade da 
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voz é geralmente inferior aos codecs waveforms [14]. Nos codecs waveform, o sinal 

codificado preserva a forma da onda sonora original e é o tipo de codificação 

largamente usado. Há diversos codecs waveform disponíveis, cada com sua 

característica particular. Na seqüência, os mais conhecidos são apresentados. 

O G.711 [33], padronizado pela ITU em 1988, utiliza a modulação por código 

de pulsos (PCM). PCM é uma representação digital de um sinal analógico cuja 

magnitude é amostrada em intervalos uniformes e então quantizada digitalmente. O 

PCM é largamente usado em sistemas de telefonia pública. Transmite 8000 amostras 

por segundo a uma resolução de 8 bits, resultando em 64kbps. É o codec base para 

outros padrões de codificação. 

O G.729 [25] e o G.723.1 [34], padronizados pela ITU em 1996, pertencem à 

classe de algoritmos que utilizam o modelo CELP (Code Excited Linear Prediction), 

que é o modelo de codificação utilizado pela telefonia móvel. O modelo CELP foi 

projetado para operar em redes de circuitos chaveados, levando em consideração perda 

de bits e não perdas de pacotes. Por isso, este codec não comporta bem em redes com 

altas taxas de perda de pacotes, mesmo a taxas baixas. Entretanto, é bastante utilizado, 

principalmente porque foi adotado pela CISCO e posteriormente por diversas outras 

empresas como uma alternativa ao G.711. Requerem o pagamento de licença 

(royalties). 

Padronizado pela ITU em 1988, o G.722 [23] tem a vantagem de ser um codec 

com maior taxa de amostragem (16kHz), o dobro da utilizado pela telefonia (cuja taxa 

de amostragem é de 8kHz), o que implica em menor perda de informações e 

conseqüentemente em uma clareza e qualidade de voz superior comparado aos outros 

codecs. A taxa gerada por este codec é de 64kbps. Devido à sua alta taxa de 

amostragem, não costuma ser usado para integração com a rede telefônica tradicional, 

que opera a 8kHz. 

O codificador do sistema de telefonia celular Global System for Mobile (GSM) 

[16], padronizado pela ETSI em 1989, é reconhecido por usar a informação da amostra 

anterior para predizer a amostra atual e com isso gerar uma taxa de transmissão baixa 

(13kbps) quando comparado a outros codecs. É bastante usado devido a essa baixa taxa 

de transmissão e ao fato de ser livre de pagamento de licença. 
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Padronizado pela IETF em 2004 [4], o Internet Low Bit-rate Codec (iLBC) foi 

projetado para funcionar na Internet, operando com tolerância a taxas significativas de 

perda de pacotes. As taxas geradas por seus dois modos de codificação são 13.3kbps e 

15kbps. É livre de licenciamento. 

A Global IP Sound 

A empresa Global IP Sound (GIPS) [77] desenvolve codecs proprietários 

capazes de manter boa qualidade de áudio sob diferentes condições da rede. 

Atualmente, a GIPS disponibiliza um módulo denominado NetEQ para realizar 

buferização e suavização da perda de pacotes. Entre os usuários da GIPS estão alguns 

líderes do mercado de VoIP: Skype [83], GTalk [79], Yahoo Messenger! [86], Gizmo 

[76]. A suíte de codecs do GIPS [78] é composto por quatro codecs, sendo um deles o 

iLBC e os outros três proprietários: 

O GIPS iPCM-wb é um codec de alta qualidade de som e baixa complexidade 

que opera a uma taxa fixa de 80kbps, projetado para suportar altas taxas de perda de 

pacotes sem degradação do sinal. O GIPS iSAC é um codec adaptativo especificamente 

projetado para ser usado em enlaces de alta e baixa capacidades. Mesmo sob um acesso 

discado, possui uma qualidade de som melhor que a do PSTN [78]. O iSAC ajusta sua 

taxa de transmissão dinamicamente de acordo com a velocidade da conexão. Opera na 

faixa entre 10 e 32kbps. O GIPS Enhanced G.711 é uma versão aperfeiçoada do G.711 

e sua principal característica é a robusteza contra perda de pacotes. Opera na taxa fixa 

de 64kbps. 

2.2.2.3. Empacotamento e transmissão 

Em um sistema ideal, os quadros ou amostras provenientes do codec seriam 

transmitidos na medida em que fossem processados. O codec G.711, por exemplo, 

possui uma taxa de amostragem de 8000Hz e seria necessário enviar um pacote (que 

contém uma amostra) a cada 125 microssegundos, saturando a rede de informações 

relacionadas aos protocolos que carregam os pacotes, subutilizando a carga útil da rede. 

Portanto, é interessante esperar um certo tempo para enviar uma determinada 

quantidade de amostras em um mesmo pacote. O empacotamento consiste em inserir as 

amostras ou quadros processados pelo codec em pacotes. 
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Conforme discutido anteriormente, utiliza-se o IP para encaminhamento de 

dados em uma rede, tornando possível a comunicação entre as máquinas. Entretanto, 

para que as aplicações residentes nas máquinas se comuniquem, é essencial a utilização 

de um protocolo de transporte, como o TCP [53] e o UDP [54], usados na Internet. 

Abreviação para Protocolo de Controle de Transmissão, o TCP [53] reenvia os 

pacotes perdidos e garante a entrega dos dados na ordem que foram enviados. O TCP é 

orientado a conexão, o que significa que antes de realmente transmitir os dados, é 

necessário estabelecer uma conexão entre as aplicações, com um processo conhecido 

como three-way-handshaking. O TCP realiza o controle de fluxo, um mecanismo para 

proteger o remetente de saturar o destinatário, ou seja, evita que o remetente envie 

informações em uma taxa além daquela que o destinatário possa processar. Finalmente, 

o TCP implementa o controle de congestionamento, que tem a função de reduzir a taxa 

de transmissão de acordo com o nível de congestionamento da rede. 

O UDP [54] é um protocolo não orientado à conexão onde os pacotes podem ser 

entregues fora de ordem ou até perdidos. Ao contrário do TCP, o UDP não provê 

controle de fluxo nem congestionamento. Em resumo, a idéia por trás do UDP é 

transmitir dados com o maior velocidade possível, sem confiabilidade, ao contrário do 

TCP, onde a confiabilidade é o aspecto mais importante. 

Informações de voz são geralmente transmitidas usando UDP como protocolo de 

transporte. As principais motivações para se usar UDP, ao invés de TCP, em VoIP são: 

• Caso um pacote no início de uma seqüência seja perdido, mesmo que os 

subseqüentes cheguem ao destino, o TCP espera a retransmissão do 

primeiro pacote para entregar todo o restante da seqüência à aplicação. 

Esse aspecto adiciona um atraso determinado pelo próprio protocolo 

TCP, prejudicando a interatividade. 

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

comunicação; 

• Devido aos mecanismos de controle de fluxo e de congestionamento do 

TCP, a taxa de transmissão do TCP não é controlada pela aplicação, mas 

pelo próprio protocolo. 
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No entanto, certas aplicações de voz sobre IP, como por exemplo, o GTalk e o 

Skype, em algumas ocasiões, utilizam TCP na comunicação. Não se encontrou na 

literatura e nos sites das aplicações o motivo para tal comportamento. 

Para aplicações VoIP apenas o serviço de entrega de pacotes provido pelo UDP 

não é suficiente. São necessários outros serviços, como, por exemplo, 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. 

O RTP (Real-Time Transport Protocol) [66] é um protocolo que, embora não 

provenha nenhum mecanismo que forneça QoS, tem como objetivo dispor serviços 

essenciais para aplicações de tempo-real, além de obviamente transportar a mídia (e.g. 

voz, vídeo) dessas aplicações. Entre os serviços que o RTP disponibiliza, estão 

informações sobre ordem e tempo de geração de pacotes. O RTP foi especificado pelo 

grupo de trabalho Audio Video Transport (AVT) [71] da IETF. Sua primeira 

especificação data de 1996, pela RFC 1889 e em 2003 foi redefinido através da RFC 

3550. O RTP é tipicamente utilizado sobre UDP. 

O RTCP (RTP Control Protocol) 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. O RTCP pode ser usado para 

acompanhar a qualidade da sessão, além de detectar problemas relacionados à rede. Os 

relatórios contêm informações sobre estatísticas referentes aos dados transmitidos desde 

o início da sessão até o momento que antecede o envio do relatório, como por exemplo, 

número de pacotes enviados, número de pacotes perdidos e variações nos atrasos da 

transmissão. 

2.2.2.4. “Buferização” 

Na recepção do áudio de um sistema VoIP, a mídia deve ser reproduzida à 

medida que o receptor recebe os dados e da mesma maneira que foi gerado. Portanto, o 

processo de envio dos dados pelo emissor está sincronizado com o processo de 

reprodução. 

Contudo, o serviço de entrega dos dados na Internet não fornece um atraso 

determinístico, ou seja, o atraso é variável devido a diferentes condições de rede 
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enfrentadas por pacotes consecutivos. Com isso, o sincronismo necessário não é 

garantido. Logo, é necessária uma memória temporária (buffer) que minimize ou 

elimine os problemas que a variação do atraso causa à execução do áudio. Para ilustrar a 

importância da “buferização”, considere a Figura 2.8. 
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Figura 2.8 Envio e recepção de pacotes contendo voz [58] 

No emissor, ocorre o empacotamento e transmissão, onde pacotes contendo 

amostras de áudio são periodicamente enviados. Entretanto, os pacotes chegam no 

receptor com um atraso não-determinístico. Com o intuito de suavizar essa variação do 

atraso, o receptor pode retardar a execução do áudio recebido armazenando os quadros 

mais recentes em um buffer. Na Figura 2.8, se o receptor retardasse a execução do áudio 

até t2, todos os pacotes teriam sido reproduzidos, mas se t1 fosse utilizado, os pacotes 6, 

7 e 8 teriam sido descartados pelo receptor. 

2.3.2.3.2.3.2.3.    Comunicação VoIP através de NATs e Comunicação VoIP através de NATs e Comunicação VoIP através de NATs e Comunicação VoIP através de NATs e firewallsfirewallsfirewallsfirewalls    

Na arquitetura original da Internet, cada nó possui ao menos um endereço IP 

único e pode se comunicar diretamente com qualquer outro nó. Devido ao crescimento 

da Internet e a conseqüente escassez de endereços IPs, essa arquitetura foi substituída 

por um novo esquema [44]. Nessa nova estrutura, além dos nós alcançáveis 

publicamente, há nós com endereços privados (não roteáveis), apenas visíveis pelos nós 

de sua própria rede. O acesso dos nós privados à Internet é realizada através de um 

intermediário denominado NAT (Network Address Translator) [5], que de maneira 

transparente, altera o endereço IP de origem do nó privado para um endereço IP de 
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origem diferente, que seja roteável na Internet. Para se obter uma idéia da disseminação 

dos sistemas intermediários NAT, o grupo illuminati, em Julho de 2006, a partir de 

traces coletados de diferentes localidades da Internet, em sua análise reportou a 

estatística que 73,46% dos nós analisados estavam atrás de NAT [22]. 

A maior parte dos NATs implementam mecanismos de rastreamento de 

conexões (connection tracking) e de filtragem [81]. Esses mecanismos trabalham em 

conjunto para garantir que o NAT apenas encaminhe pacotes de um fluxo (5-tupla 

formada por IPs origem e destino, portas origem e destino, protocolo) proveniente da 

rede pública para rede privada quando houve anteriormente pelo menos um pacote desse 

fluxo saindo da rede privada para rede pública. Dessa forma a comunicação de uma 

máquina na rede pública com uma máquina na rede privada só é possível quando esta 

inicia o processo de comunicação. 

A forma como os protocolos de voz sobre IP foram projetados prejudica a 

comunicação entre máquinas que se ligam à Internet através de NATs. Em SIP e H.323, 

as entidades envolvidas na comunicação devem possuir IPs roteáveis, caso contrário a 

chamada efetivamente não ocorre. Entretanto, com a evolução dos aplicativos de 

compartilhamento de arquivos em redes peer-to-peer [59], como o KaZaA [80], vieram 

novas formas de romper a dificuldade da comunicação impostas pelos NATs. Os 

aplicativos avaliados neste trabalho utilizam as técnicas que seguem. 

O método mais simples para comunicação através de NATs é chamado de 

conexão reversa [18], podendo ser usado quando apenas uma das entidades está atrás de 

NAT. Suponha um cenário em que o nó N esteja atrás de um NAT e o nó P possua um 

IP público. Para efetivar a comunicação, o nó N inicia a comunicação com nó P e dessa 

forma, devido aos mecanismos de filtragem e conexão reversa, torna-se possível o envio 

de pacotes nos dois sentidos. 

Outro método é com o intermédio de um servidor remoto, que realiza a 

triangulação do tráfego (relay server) [18]. Suponha um cenário em que dois nós A e B 

desejam se comunicar utilizando UDP e estejam atrás de NATs distintos. Para efetivar a 

comunicação, o nó A envia o fluxo de mídia para uma estação com IP público, que por 

sua vez encaminha o fluxo para B e vice-versa. Atualmente, o grupo de trabalho behave 

[72] da IETF trabalha na definição do protocolo TURN (Traversal Using Relay NAT) 
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[38], que tem o objetivo de realizar a triangulação de tráfego conforme apresentado. 

Apesar de ser mais confiável, esse método eleva o atraso na rede e conseqüentemente 

prejudica a interatividade [50][13]. Para tratar desse problema, as novas aplicações 

VoIP P2P possuem mecanismos de contorno de NAT que permitem a comunicação 

direta entre usuários. 

A técnica de Hole Punching, exaustivamente discutida no trabalho de Ford [18], 

permite que dois nós atrás de NATs distintos estabeleçam uma comunicação direta. A 

idéia fundamental da técnica é que os dois nós atrás de NAT primeiramente se conectem 

a um terceiro, visível na Internet, conhecido como rendevouz server. Uma vez que as 

informações de estado das conexões estejam estabelecidas, os dois nós passam a se 

comunicar diretamente, esperando que os dispositivos que realizam NAT guardem os 

estados das “conexões UDP”, apesar do fato de os pacotes virem de máquinas diferentes 

ao rendevouz server. Esse mecanismo só é possível quando os NATs são do tipo cone 

[60], que sempre mapeiam uma 2-tupla (IP privado, porta privada) na mesma 2-tupla 

(IP público, porta pública). 

Para melhorar o mecanismo de travessia de NAT, Algumas aplicações usam a 

técnica de Hole Punching associada a protocolos que permitem às aplicações 

descobrirem a presença e tipos de NATs entre elas e a Internet pública. O mais 

conhecido é o STUN (Simple Traversal of UDP through NATs) [39], também definido 

pelo grupo de trabalho behave da IETF. 

Outro problema comumente enfrentado pelas aplicações são as barreiras de 

controle e proteção que inspecionam o tráfego de dados entre os usuários finais e a 

Internet, denominado de firewalls. Seu objetivo é permitir somente a transmissão e a 

recepção de dados autorizados. A fim de passar pelo bloqueio desses mecanismos, as 

aplicações VoIP tentam burlar a barreira simulando o comportamento de aplicações 

toleradas pelo firewall. O Skype, por exemplo, permite utilizar a porta 80 na 

comunicação, reservada para serviços web, geralmente permitida pelos firewalls. 

2.4.2.4.2.4.2.4.    SkypeSkypeSkypeSkype    

Em 2003, a empresa Skype [83] disponibilizou sua aplicação VoIP 

gratuitamente. O Skype permite que pessoas com um computador, fones e microfone 
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possam conversar pela Internet, ou seja, sem usar a rede telefônica convencional, 

reduzindo custos principalmente com chamadas de longa distância. Ainda assim, o 

Skype possui gateways que se conectam com a PSTN oferecendo serviços pagos. O 

SkypeOut permite discar para telefones da PSTN, enquanto que pelo SkypeIn, é possível 

que usuários da Internet sejam contatados a partir da telefonia pública. 

O Skype permite que programadores criem aplicações que funcionem em 

conjunto com ele através de uma API de código fechado. Como protocolo de transporte, 

o Skype usa tanto TCP como UDP. Não se encontrou na literatura o motivo por que o 

Skype adota um ou outro protocolo, tampouco é objetivo desta dissertação investigar tal 

comportamento. 

Para o tráfego de mídia são utilizados os codecs que compõem a suíte da Global 

IP Sound. O desempenho do Skype em termos da qualidade do áudio depende das 

condições da rede, pelo fato de que a Internet não oferece garantia de serviço, tal como 

a rede telefônica convencional. 

2.4.1.2.4.1.2.4.1.2.4.1.    Aspectos P2PAspectos P2PAspectos P2PAspectos P2P    

O Skype foi desenvolvido com parte do conhecimento e experiência adquiridos 

pelos seus autores com a rede KaZaA [80], de compartilhamento de arquivos em redes 

peer-to-peer (P2P) [59], portanto, o Skype possui aspectos herdados dessa arquitetura.  

P2P se caracteriza por utilizar os recursos localizados nas bordas da rede e compartilhar 

esses recursos entre os participantes, mesmo que as máquinas estejam escondidas atrás 

de firewalls e NATs. Esse aspecto aumenta a disponibilidade do serviço, pois atenua a 

possibilidade de interrupção do mesmo, algo que está mais propício em uma arquitetura 

puramente cliente-servidor. 

Assim como o KaZaA, o Skype se serve de uma rede sobreposta (overlay), que é 

uma rede virtual criada sobre uma rede existente [3]. A rede sobreposta possui um nível 

mais alto de abstração, e dessa forma, pode solucionar problemas que, em geral, são 

difíceis de serem tratados pelos roteadores da rede subjacente. Uma rede sobreposta, por 

exemplo, permite às aplicações detectarem situações de congestionamento em 

determinados caminhos e reagirem de maneira mais rápida que os protocolos de 

roteamento da Internet. 
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Figura 2.9 Tela do Skype 

A rede sobreposta do Skype se serve da infra-estrutura IP da Internet. Nessa rede 

há dois tipos de nós: o nó comum e o super nó [69] [9]. O nó comum é uma aplicação 

Skype que apenas realiza funções triviais, como, por exemplo, chamadas de voz. Os 

supernós, nós especiais espalhados pela Internet, além de desempenharem as funções de 

nó comum, auxiliam a rede Skype, manuseando listas de contatos e encaminhando 

fluxos de mídia (relaying). Qualquer máquina que seja capaz de receber conexões de 

entrada da Internet, com um acesso veloz, com memória suficiente e uma CPU eficaz, é 

uma candidata a se tornar supernó. A atividade do supernó é transparente ao usuário e 

não há a opção de escolha para o mesmo. Outra característica P2P do Skype é o uso da 

técnica hole punching para atravessar NATs [69], discutido na seção 2.3. 

2.4.2.2.4.2.2.4.2.2.4.2.    Aspectos de SegurançaAspectos de SegurançaAspectos de SegurançaAspectos de Segurança    

Na conferência do Black Hat Europe 2006, Bondi e Desclaux [52] discutiram 

detalhadamente como o Skype procede para implantar a segurança da sua rede e do 

código de sua aplicação, a fim de torná-la menos susceptível à engenharia reversa e à 

ataques. 

Primeiramente, trechos do código binário do Skype são cifrados usando 

criptografia difícil de ser descoberta, e decifrados para memória apenas em tempo de 
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execução. Além disso, o Skype interrompe seu processo quando detecta o uso de 

depuradores. A integridade do seu próprio código é verificada periodicamente, logo, 

caso um breakpoint seja inserido ou qualquer outra modificação seja efetuada no código 

a aplicação também deixa de funcionar.  

Toda a informação que trafega na rede Skype é criptografada. A sinalização é 

cifrada, entretanto se sabe que a chave é construída a partir de elementos do cabeçalho 

do protocolo de transporte. Conseqüentemente, pode-se afirmar que a sinalização é 

somente ofuscada. Entretanto, o fluxo de mídia também segue com criptografia, onde 

apenas o emissor e o receptor têm a chave. O processo de autenticação é centralizado e 

envolve uma autoridade cuja chave pública acompanha a aplicação desde sua 

distribuição. 

2.5.2.5.2.5.2.5.    GTalkGTalkGTalkGTalk    

O GTalk [79] foi lançado em agosto de 2005 e, apesar de não oferecer tantos 

recursos como o Skype (e.g. gateways que se comunicam com a PSTN), é uma 

aplicação VoIP. Atualmente, além dos codecs da GIPS, o GTalk suporta os seguintes 

codecs: G.711, G.723 e iLBC. Outra semelhança com o Skype, é que, embora esta com 

código fonte aberto, o Google também possui uma API, chamada de Libjingle. A 

Libjingle é um conjunto de componentes escritos em C++ para que outras aplicações 

VoIP possam ser construídas e utilizem a rede do Google. 

Ao contrário do Skype, o GTalk adota um protocolo padrão – Jabber -, de forma 

que seus usuários não estão presos ao GTalk para se comunicarem. O fundamento do 

Jabber foi adotado pela IETF como padrão sob o nome XMPP (The Extensible 

Messaging and Presence Protocol) [64][65] e é baseado em XML. A rede do GTalk 

provê interoperabilidade com outras redes VoIP. Entre elas está o Gizmo Project [76]. O 

serviço está hospedado no google.com e pode ser acessado pela porta 5222. O GTalk, 

em seu sítio oficial afirma que no futuro suportará SIP. Para transportar mídia, o 

protocolo RTP é utilizado. 
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Figura 2.10 Tela do GTalk 

Finalmente, não se encontrou em nenhuma referência registro de uma rede 

sobreposta do Google. O único aspecto P2P implementado pelo GTalk é a comunicação 

direta, mesmo através de NATs. 

2.6.2.6.2.6.2.6.    Trabalhos RelacionadosTrabalhos RelacionadosTrabalhos RelacionadosTrabalhos Relacionados    

A importância das aplicações VoIP na Internet tem incentivado pesquisas sobre 

a qualidade de tais serviços de voz, tais que os provedores de serviços Internet (ISP) 

possam avaliar com certo grau de precisão a qualidade de áudio percebida pelos seus 

usuários. Em [6], Markopoulou et al. relacionam a qualidade subjetiva percebida pelo 

usuário com medições de atraso e perdas em diversos backbones da Internet. Por outro 

lado, o trabalho de Feiten et al. [10] trata de técnicas de adaptação para aplicações de 

áudio especificamente no contexto do padrão MPEG-21 (arcabouço multimídia que tem 

o objetivo de integrar tecnologias existentes), bem como discute métricas objetivas e 

subjetivas de qualidade para codecs com alta e baixa taxa de codificação. Os autores 

mostram que as métricas atuais são perfeitamente adequadas a codificadores com altas 

taxas. Portanto, a preocupação principal de Feiten, refere-se à precisão de tais métricas 

em codificadores com baixas taxas. Especificamente para redes sem fio, em [67], Shen 

avaliou o desempenho de codificadores VoIP em redes GPRS. O trabalho mostrou que 

em alguns casos, a abordagem VoIP sobre GPRS pode implicar em ganho de 

capacidade relativo a tradicional comutação por circuitos, com garantias aceitáveis em 

qualidade de serviço. 
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Em pesquisas similares à apresentada nesta dissertação, os trabalhos de Nichols 

et al. [41] e Chung et al. [40], tratam da avaliação do comportamento dinâmico de 

aplicações populares para transmissão de vídeo, a saber, Real Video Player (RVP) [40] 

e Windows Streaming Media (WSM) [41]. Em [41], Nichols avalia o grau de reação do 

WSM às diversas condições da rede. Sua principal contribuição é a caracterização da 

taxa de bit do WSM às mudanças na capacidade da rede e à taxa de perdas. Uma 

importante conclusão dos autores é a constatação de que apesar de ser reativo às 

mudanças do estado da rede, o WSM pode ser não-amigável com fluxos TCP (TCP 

Unfriendly). Já em [40], os autores medem adaptação do RVP sobre UDP através da 

medição de desempenho da transmissão de diversos clipes de vídeos. Sua principal 

métrica é a amigabilidade com fluxos TCP, que mede se a divisão da banda é realizada 

de forma eqüitativa com tráfego TCP. Em geral, os autores mostram que os fluxos UDP 

do RVP reagem bem em períodos de congestionamento na rede. Vale enfatizar que os 

autores usam um ambiente de testes (testbed) com NIST.net [11] para controlar os 

experimentos, através da variação de parâmetros da rede, especificamente a capacidade 

do gargalo da rede. Em conclusões similares ao trabalho de Nichols [41], os autores 

encontraram evidência de comportamento não-responsivo do RVP às condições da rede. 

O trabalho de Furuya [19] avalia a relação entre a variação de diversos 

parâmetros de rede (e.g., capacidade e atraso) e a qualidade dos serviços de VoIP. Além 

disso, os autores avaliam métricas de rede, tais como utilização do enlace e variação do 

atraso. Apesar de objetivos e configuração do ambiente de testes serem similares, este 

trabalho avalia o comportamento dinâmico de aplicações populares de VoIP P2P, 

enquanto os experimentos de Furuya foram conduzidos especificamente com o 

codificador G.711. Numa linha similar ao trabalho de Furuya, James et al. [37] avalia o 

efeito de perdas, atraso e técnicas de recuperação de erros, entre outros fatores, de 

diversos codificadores (e.g., G.711, G.728 e G.729) na qualidade percebida de voz. 

Devido ao seu sucesso, muita pesquisa vem sendo desenvolvida em torno do 

Skype. Através de um relatório técnico em 2004, que foi recentemente publicado em [9], 

Baset e Schulzrinne foram pioneiros, ao analisar sua versão 1.4. No trabalho, discutiu-

se, de maneira incipiente, o comportamento do tráfego (e.g. quantidade de mensagens 

trocadas, localização de supernós) nos processos de login, travessia de NAT e firewall, 

estabelecimento de chamada e transferência de mídia. Em [63], Guha et al. conduziram 

um estudo experimental no período entre setembro de 2005 e Janeiro de 2006. O 
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trabalho foi focado na análise do tráfego de clientes Skype espalhados pela Internet. Ele 

apresenta o comportamento de nós e supernós, como quantidade de tráfego transmitido, 

período de vida e localização geográfica dos supernós. O trabalho serve de base para 

projetos e modelagem de tráfico VoIP P2P. O trabalho de Chen et al. [45] correlaciona 

a duração de chamadas Skype com os fatores de QoS - taxa transmitida, atraso, jitter e 

perda de pacotes. Assumindo que a duração de chamadas implica em qualidade de 

chamada, o trabalho define e valida o USI (User Satisfaction Index), um índice para 

mensurar a satisfação do usuário a partir de fatores de QoS. 

Em [43], Suh et al. caracterizam sessões Skype que passam por relays e propõem 

um método para identificar esse tipo de tráfego. O trabalho de Hoßfeld [70] é 

semelhante a este em diversos aspectos (metodologia e métricas), mas seus 

experimentos são limitados, pois são restritos a sistemas 3G UMTS. Além disso, analisa 

apenas o Skype e não compara com o GTalk, como nesta dissertação. Lisha e Junzhou 

[20] comparam o desempenho do Skype e MSN em diferentes cenários de acordo com 

os seguintes aspectos: velocidade de atualização de lista de contatos, velocidade para 

iníciar sessão de voz (connection setup), atraso de propagação do sinal e qualidade de 

voz através da técnica MOS pura. Entretanto, os resultados não fornecem garantias 

estatísticas, porque os experimentos são realizados apenas uma vez em cada cenário. 

Além disso, os cenários não são controlados e sujeitos à variabilidade das condições de 

rede e os experimentos foram conduzidos usando uma das primeiras versões do Skype – 

0.97.0.6. 

Os experimentos com aplicações VoIP P2P conduzidos nesta dissertação exigem 

esforços adicionais na compreensão das políticas de controle para adaptação a 

mudanças do estado da rede, uma vez que seus desenvolvedores não divulgam os 

algoritmos responsáveis por estas adaptações. Nenhum dos trabalhos acima citados 

avalia o Skype ou o GTalk sob os aspectos estudados nesta dissertação: a adaptação e 

desempenho em termos da qualidade do áudio. 
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Este trabalho tem o propósito de analisar e comparar o Skype e GTalk quando 

submetidos a condições adversas e favoráveis de rede. Para isso é primeiramente 

necessário apresentar os critérios utilizados na avaliação: qualidade de voz e 

adaptabilidade. Entende-se por adaptabilidade a capacidade e eficiência do mecanismo 

de reação das aplicações em face de mudanças no comportamento da rede. 

Uma forma de obter esses dois critérios seria por meio de uma investigação no 

conteúdo dos pacotes gerados pelas aplicações, e desse modo, descobrir o codec 

utilizado e seus parâmetros. A partir dessas informações, podem ser inferidas a 

qualidade de voz e adaptabilidade por meio de técnicas anteriormente discutidas, como 

Furuya [19] e James [37], ou através de um modelo para medir qualidade de voz (o 

Modelo-E, que será apresentado na seção 3.2.2). 

Entretanto, sabe-se que além de utilizar um protocolo proprietário, o Skype 

encripta os dados que trafegam na rede entre o emissor e o receptor, o que representa 

um grande empecilho para a coleta de informações necessárias à análise. Ainda assim, 

através da programação pela API do Skype e do GTalk é possível obter informações 

essenciais para a análise da qualidade da voz (codec e seus parâmetros). Todavia, os 

codecs de ambas as aplicações estudadas são proprietários e recentes, não havendo 

estudos e modelos formados relacionando esses codecs proprietários com qualidade de 

voz. Por conseguinte, a informação sobre qual codec o Skype ou o GTalk utilizam é uma 

informação insuficiente para uma análise. 

Devido a esses fatores, a metodologia proposta analisa as aplicações de um 

ponto de vista externo, tratando o Skype e o GTalk como uma caixa preta. Para isso, os 
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pontos de entrada e saída das aplicações são investigados e usados para inferir os 

parâmetros de desempenho. São eles a interface de rede do emissor e a placa de som 

do receptor. A seção 3.1 apresenta o ambiente de realização dos experimentos, a seção 

3.2 explica como essas informações foram transformadas em critérios de desempenho e 

a seção 3.3 detalha os tipos de experimento, como foram configurados e conduzidos. 

3.1.3.1.3.1.3.1.    Ambiente de Realização dos ExperimentosAmbiente de Realização dos ExperimentosAmbiente de Realização dos ExperimentosAmbiente de Realização dos Experimentos    

O ambiente de execução foi elaborado de forma a permitir a automatização e a 

replicação dos experimentos. A Figura 3.1 ilustra o ambiente montado para realização 

deles. 

A máquina E (emissor) é responsável por executar a aplicação VoIP, estabelecer 

uma chamada e enviar um fluxo de áudio com destino final à máquina R (receptor). A 

máquina R é responsável por executar a aplicação VoIP, além de receber e gravar o 

fluxo de áudio recebido de E. O software utilizado para gravação do áudio recebido foi 

o Audacity [74]. Durante os experimentos, o tráfego proveniente de E e destinado a R 

foi capturado nas interfaces de rede de E e R. A captura foi feita usando o tethereal 

[75]. Conforme esclarecido anteriormente, essas informações colhidas foram usadas 

para extrair parâmetros de desempenho. 
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Figura 3.1 Ambiente de realização dos experimentos 
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Um tocador de CD foi usado para reproduzir o áudio enviado de E para R. A 

saída de áudio do tocador de CD é conectada à entrada do microfone na máquina E. O 

tocador de CDs reproduz repetidamente um áudio, com duração de 1 hora, contendo 

gravações de duas pessoas conversando. Por recomendações do padrão usado para 

medir qualidade de voz (apresentado na subseção 3.2.2), o áudio é dividido em quatro 

partes de 15 min, sendo duas vozes masculinas e duas femininas. Também por 

especificação do padrão, a gravação tem apenas o áudio relativo a uma das partes 

envolvidas no diálogo e conseqüentemente inclui pausas. 

Foi necessário separar as máquinas E e R em redes locais distintas porque 

detectou-se que o GTalk apresenta comportamento diferente quando as partes 

envolvidas em uma sessão de áudio estão na mesma rede local. Nesse caso, o GTalk usa 

o protocolo TCP para sessões estabelecidas entre máquinas na mesma rede local e o 

UDP para usuários situados em redes locais diferentes. Como o escopo da pesquisa está 

em observar o comportamento das aplicações na Internet, a elaboração da topologia 

descrita na Figura 3.1 foi necessária. O emissor foi posicionado sob o NAT E e o 

receptor sob o NAT R. 

O NAT E, além de realizar tradução de endereços privados para endereços 

públicos, emula condições da rede de acordo com parâmetros específicos para cada 

experimento realizado. Foi adotado o NIST.net [11], um emulador de rede, ao invés de 

um simulador ou do uso de medições reais na Internet porque aquele permite maior 

controle do ambiente e permite a repetibilidade dos experimentos. O NIST.net é uma 

ferramenta de propósito geral projetada para tornar possível a reprodução de 

experimentos controlados. Operando ao nível de IP (i.e. aplicando as configurações à 

determinados endereços IPs), o NIST.net modela o tráfego que passa pelas suas 

interfaces, podendo aplicar diversas configurações de rede para diferentes fluxos, 

tornando possível representar o comportamento de uma rede inteira usando apenas uma 

máquina. Estes são os parâmetros de rede configuráveis pela ferramenta usados na 

dissertação: atraso unidirecional, desvio padrão do atraso, taxa de perda de pacotes 

(razão entre pacotes perdidos e total de pacotes), vazão e tamanho da fila de pacotes. 

Apesar de o emulador não permitir a configuração direta do jitter, como será discutido 

na subseção 3.2.1.3, esse fator pode ser aproximado nos experimentos através de um 

parâmetro chamado delaySigma que representa o desvio padrão (σ) do atraso. 
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Nos experimentos realizados, apenas o tráfego de E para R e vice-versa são 

controlados pelo NIST.net e o tráfegos de ambas as máquinas para a Internet não sofre 

ajustes pela máquina de emulação de rede. 

Percebeu-se que as aplicações agem de forma diferente quando a chamada é 

iniciada já sob condições adversas de rede. Nessas ocasiões, freqüentemente ocorre a 

triangulação do tráfego, já discutida na seção 2.3. Acontece que mesmo após o reajuste 

das configurações de rede para valores favoráveis, o tráfego não é acomodado para 

seguir diretamente entre os dois nós envolvidos na comunicação. Sabe-se que a 

triangulação do tráfego elimina o caráter controlado dos experimentos, fugindo bastante 

da proposta inicial do trabalho. Para evitar essas situações, os ajustes são efetuados no 

emulador apenas após a chamada ser estabelecida. 

A máquina E é um PC com processador Athlon 2.66GHz e 512MB RAM com 

Windows XP. A máquina R é um PC com processador Pentium 4, 3.0GHz e 1GB RAM 

com Windows XP. O NAT E (máquina do NIST.net) é um PC com processador Athlon 

1.5GHz e 256MB RAM com Linux Slackware 10.1, kernel versão 2.4. O NAT R é um 

PC com processador AMD Athlon 64 3200+ e 1GB RAM com Gentoo Linux, kernel 

versão 2.4 

3.2.3.2.3.2.3.2.    MétrMétrMétrMétricasicasicasicas    

Segundo Jain [57], uma métrica se refere a um critério usado para avaliar o 

desempenho de um sistema. Nesse trabalho, se assumiu como parâmetro de desempenho 

a qualidade do áudio recebido e a taxa transmitida do emissor para o receptor, que 

diretamente oferece uma medida para a adaptabilidade. Para medir qualidade de áudio, 

foi usado o algoritmo do PESQ MOS que será detalhado a seguir. O cômputo da taxa 

transmitida é baseado no processamento do tráfego capturado da interface de rede do 

emissor. Para isso, usou-se a ferramenta tcpstat [85]. 

Apesar de os experimentos serem conduzidos em um ambiente controlado, não 

se pode exercer o domínio sob todas as variáveis de rede. Por exemplo, ao se configurar 

um caminho com uma capacidade inferior à taxa transmitida pelas aplicações, ocorre 

enfileiramento de pacotes, e conseqüentemente, um acréscimo no jitter. Além disso, 

pode haver perda de pacotes e a taxa recebida pode ser diferente da taxa enviada. Sabe-
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se que perda de pacotes e jitter influenciam na qualidade de voz recebida. Portanto, a 

investigação de outras métricas age indiretamente na avaliação de desempenho, 

realizando a função de auxiliar o entendimento dos resultados do PESQ MOS. São elas 

o jitter e a taxa de perda de pacotes. Outro motivo para se calcular o jiiter é o fato 

dessa métrica não ser diretamente ajustada pelo emulador, que fornece somente o 

parâmetro delaySigma. Portanto, nos experimentos onde se deseja medir a influência da 

variação do atraso nas aplicações VoIP, além de se definir o delaySigma, foi necessário 

medir o jiiter. O cálculo da taxa de perda de pacotes e do jitter são explicados em 

seguida. 

A Tabela 3.1 relaciona o dispositivo sondado, a informação coletada do 

dispositivo e o parâmetro derivado da informação para cada critério de avaliação usado 

na dissertação. 

Tabela 3.1 Métricas 

Critério de Avaliação Dispositivo Informação Métrica 

Qualidade do áudio Placa de som do 
receptor 

Onda sonora PESQ MOS 

Adaptabilidade Interface de rede do 
emissor 

Fluxo de pacotes Taxa Transmitida 

 

3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.1.    Medindo Medindo Medindo Medindo Jitter Jitter Jitter Jitter e Perda de Pacotese Perda de Pacotese Perda de Pacotese Perda de Pacotes    

Para melhor entendimento do procedimento do cálculo do jitter, é necessário 

primeiro definir formalmente essa métrica. Também é apresentado o procedimento 

usado para calcular perda de pacotes. As definições jitter e perda de pacotes estão 

conforme as elaboradas pelo IP Performance Metrics Working Group (IPPM) [35] e são  

apresentadas na RFC 3393 [15] e RFC 2680 [2], respectivamente. O IPPM é um grupo 

de trabalho da IETF que produz documentos que definem métricas específicas, assim 

como procedimentos para medi-las. 

Para o cálculo da métrica que é em função do tempo, nomeadamente jitter, é 

necessário ater-se à qualidade dos mecanismos de operação do relógio nas máquinas 

usadas para capturar o tráfego. Cada relógio possui um erro intrínseco, que é como o 
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comportamento do relógio difere de um relógio de referência (ideal). Esse erro pode ser 

em fase (e.g., um determinado relógio está 2,54ms atrasado em relação a um relógio de 

referência, em um dado instante) ou em freqüência (e.g., a cada dia um determinado 

relógio atrasa 450ms em relação a um relógio de referência) [49]. 

Em princípio, dado que os atrasos da rede são imprevisíveis, supõe-se que é 

absolutamente necessário garantir que os relógios das máquinas capturadoras de tráfego 

estejam sincronizados. Entretanto, utilizando o método proposto por Barbosa [8], o 

cálculo do jitter independe da sincronização de relógios. 

Após uma discussão sobre as métricas, será mostrado o procedimento utilizado 

para computá-las. 

3.2.1.1. Definições 

No cenário da Figura 3.1, existe um fluxo de áudio no sentido da máquina E 

para a máquina R e o tráfego é coletado nas interfaces de rede dessas máquinas. A perda 

ocorre quando o pacote enviado por E não chega a R. Necessário para entendimento do 

jitter, o atraso unidirecional (di), ou simplesmente atraso, é definido como a diferença 

entre o instante de saída do pacote i de E e o instante de chegada do pacote i a R. Para 

obtenção do atraso, tanto E como R precisam ter os seus relógios sincronizados. 

O jitter é definido sobre dois pacotes i e k quaisquer contidos no fluxo. O jitter 

(dvik) é calculado pela diferença entre os atrasos unidirecionais di e dk. Ao contrário do 

atraso, o jitter, quando calculado para pacotes consecutivos (o que é o mais comum), 

independe da sincronização de fase dos relógios. Ainda assim, o cálculo de jitter 

depende da sincronização de freqüência dos relógios (i.e., se um relógio se atrasa ou 

adianta em relação a outro com o passar do tempo). De qualquer forma, o erro de 

sincronização na freqüência é várias ordens de magnitude inferior ao valor medido e 

pode ser ignorado [49]. Isso permite fazer cálculos de jitter mesmo sem garantias de 

sincronização de relógios. A discussão que segue explica porque a sincronização de 

relógios não é necessária para calcular o jitter,  

Sejam i

ET  e k

ET  o instante de saída dos pacotes i e k, marcado pelo relógio de E, 

e sejam i

RT  e k

RT  o instante de chegada dos mesmos pacotes, marcados pelo relógio de 
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R. Considere também que os relógios de E e R estão distantes, na fase, por ε unidades 

de tempo. Conforme discutido anteriormete, o jitter é calculado pela diferença entre os 

atrasos: 

ikik dddv −=  

Cada medida de atraso é calculada pela diferença entre o momento de chegada 

do pacote na máquina R e o momento de saída do pacote da máquina E, somado a um 

erro dado pela diferença de fase dos relógios no instante da chegada do pacote: 

)()( ii

E

i

R

kk

E

k

R

ik
TTTTdv εε +−−+−=  

Admitindo-se que o cálculo é feito em pacotes adjacentes e como o erro causado 

pela dessincronização dos relógios não varia significativamente entre o tempo de 

recepção de dois pacotes consecutivos, tem-se que: 

ik
εε ≅  

Portanto, a variação no atraso dada pela equação seguinte, independente de 

sincronização de relógios: 

)()( i

E

i

R

k

E

k

R

ik TTTTdv −−−=  

3.2.1.2. Procedimento de cálculo 

A ferramenta IPstat [8] foi desenvolvida para calcular as métricas de jitter e taxa 

de perda de pacotes, em C++, usando a libpcap [84]. A libpcap é uma biblioteca de 

captura de pacotes que fornece mecanismos e facilidades para a implementação de 

aplicativos que necessitam capturar dados provenientes ou dirigidos à camada de enlace 

de uma interface de rede. Ela disponibiliza um mecanismo de filtragem de pacotes. Sua 

API, além de possibilitar um processamento imediato dos dados capturados, informa o 

momento da captura de cada pacote (timestamp), como também fornece meios para 

armazená-los e recuperá-los através de arquivos. Entretanto, a libpcap apenas coleta 

dados e não se propõe a realizar uma análise mais detalhada sobre as informações 

capturadas. 
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Para capturar o tráfego, devem ser utilizadas ferramentas que armazenam os 

dados em um formato compreensível pela libpcap. Entre as mais conhecidas estão o 

tcpdump [84] e ethereal [75]. O tcpdump é um capturador de pacotes e analisador de 

protocolos em modo texto. O ethereal permite essas funções através de uma interface 

gráfica. Entretanto, a ferramenta utilizada nessa dissertação foi o tethereal, uma versão 

modo texto do ethereal. 

A ferramenta IPstat tem como entrada dois arquivos no formato da libpcap: o 

primeiro arquivo contém os pacotes capturados na máquina que originou o fluxo 

(máquina E) e o segundo possui os pacotes capturados na máquina que recebeu o fluxo 

de voz (máquina R). A técnica usada neste trabalho para calcular perda de pacotes e 

jiiter é baseada na seguinte informação, contida na RFC que descreve o protocolo IP 

[55]: 

Dado um protocolo e um mesmo par origem-destino, a unicidade do valor presente 
no campo identification (ID) do cabeçalho IP, prevalece enquanto o datagrama 
permanecer ativo na Internet. 

Esse campo é usado para fins de fragmentação e pode ser usado como 

identificador único de um pacote. 

O algoritmo para o cálculo das métricas consiste em percorrer seqüencialmente o 

arquivo que contém trace coletado em E. Para cada datagrama presente, é buscado no 

trace coletado em R o seu equivalente (com mesmo ID). Em seguida, monta-se um par 

ordenado de timestamps (marcadores de tempo) – o primeiro elemento do par representa 

o tempo marcado pelo relógio de E na hora da saída do pacote e o segundo representa o 

tempo marcado por R no momento de recepção do pacote. Como afirmado 

anteriormente, esses timestamps estão presentes nos traces capturados pela biblioteca 

libpcap. 

Uma perda de pacote é detectada quando o segundo elemento do par inexiste, ou 

seja, quando para um pacote com um determinado ID no trace E não existe um pacote 

com um mesmo ID no trace R. O cálculo de atraso (nencessário para calcular o jitter) é 

obtido subtraindo o segundo elemento do par pelo primeiro. Caso o segundo elemento 

inexista, o atraso é caracterizado como indefinido. O jitter é calculado como a diferença 

entre duas medidas de atraso consecutivas. Caso uma das medidas seja indefinida, o 

jitter também será.  
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3.2.1.3. DelaySigma e Jitter 

Conforme apresentado na subseção 3.1, sabe-se que o emulador de rede adotado 

no trabalho - NIST.net – não permite a configuração direta do jitter. Entretanto, o 

NIST.net, disponibiliza um parâmetro, delaySigma, como uma aproximação do mesmo.  

Para descobrir se esse parâmetro de configuração realmente poderia ser utilizado 

como uma representação do jitter, foram realizados cinco experimentos onde se 

configurou valores de delaySigma diferentes (0ms, 20ms, 40ms, 60ms e 80ms), cada um 

com duração de 60 minutos. Cada experimento de 60 minutos é dividido em 

experimentos menores de 1 minuto.  

A Figura 3.2 ilustra o gráfico de pontos relacionando o jitter médio - computado 

de acordo com o método proposto nesse trabalho - e o delaySigma. Utilizando a média 

dos jitters para cada delaySigma configurado, obteve-se um coeficiente de correlação de 

0,999961. Dessa forma, podemos adotar o delaySigma como uma representação do jitter 

nos experimentos conduzidos nesta dissertação. 
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Figura 3.2 Gráfico de Pontos: Jitter Médio e Delay SIgma 

3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.    Medindo Medindo Medindo Medindo Qualidade de VozQualidade de VozQualidade de VozQualidade de Voz    

Uma métrica mundialmente adotada para avaliação da qualidade em ligações 

telefônicas é o Mean Opinion Score (MOS) padronizado pelo ITU-T através das 

recomendações P.800 [27] e P.830 [30]. O MOS é uma abordagem de avaliação 

subjetiva computado como a média das notas individuais atribuídas por um grande 

número de pessoas que ouvem um áudio resultante de um processo de codificação e 

decodificação, onde a nota varia de 1 (ruim) a 5 (excelente). Embora seu resultado seja 
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bastante significativo, a dificuldade de realizar tal avaliação em larga escala motivou o 

desenvolvimento de técnicas objetivas para o cálculo do MOS. 

Em 1998, foi desenvolvido o Modelo-E [31], para o cálculo de qualidade de 

voz. Em função de fatores que influenciam a qualidade da fala no caminho percorrido 

pelo áudio de uma sessão VoIP da fonte ao destino, obtém-se o fator R, que é traduzível 

para escala de pontuação do MOS. Entre os fatores estão atrasos de transmissão, eco e 

distorções introduzidas pelos codecs. Para se calcular o fator R, são necessárias 

informações relacionadas ao funcionamento do codec e para cada codec, existe uma 

tabela que para determinadas condições de rede, indica um valor a ser acrescentado em 

R. Uma vez não se conhece detalhes dos codecs da GIPS (usado pelo GTalk e Skype), 

este trabalho não utilizou o Modelo-E como métrica de qualidade de voz. 

No mesmo ano, foi proposto o Perceptual Speech Quality Measurement 

(PSQM) [28], que estima o MOS de uma comunicação com base na comparação entre o 

áudio transmitido e o recebido. Em paralelo, a British Telecom desenvolveu o 

Perceptual Analysis Measurement System (PAMS) [1], com os mesmos objetivos. 

Posteriormente, a ITU desenvolveu o Perceptual Evaluation of Speech Quality (PESQ) 

[29], combinando características do PSQM e do PAMS e melhorando os algoritmos de 

forma a atender uma gama maior de cenários (como cenários com ocorrência de jitter). 

O PESQ é, portanto, um método automatizado para avaliação da qualidade do 

áudio recebido que faz uma predição do MOS. Para medir a qualidade, o PESQ baseia-

se na comparação do áudio original com o áudio recebido, possivelmente degradado ao 

ser codificado e transportado pelo sistema de comunicação. O resultado da comparação 

do sinal original com o degradado é o escore de qualidade, análogo ao MOS, de acordo 

com a recomendação ITU-T P.800. A ITU recomenda que para a análise se usem vozes 

de dois homens e duas mulheres, incluindo pausas. Esse trabalho utilizou o PESQ MOS 

como métrica de qualidade de voz. 

3.3.3.3.3.3.3.3.    Descrição dos ExperimentosDescrição dos ExperimentosDescrição dos ExperimentosDescrição dos Experimentos    

Antes de apresentar como os experimentos foram configurados e conduzidos, é 

necessários introduzir a terminologia relacionada à área de avaliação de desempenho de 

sistemas. De acordo com Jain [57], fatores são os parâmetros que influenciam o 
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resultado de um sistema e que foram selecionados para se variar ao longo dos 

experimentos. Níveis são os valores que cada fator pode assumir. Por fim, este trabalho 

define um cenário como uma seqüência ininterrupta de experimentos, onde para cada 

experimento, alguns parâmetros são fixados e se varia apenas um fator em níveis 

diferentes durante a transmissão do áudio sobre a rede. 

Os experimentos foram divididos em duas classes. Os cenários preliminares 

foram utilizados para inferir pontos de adaptação das aplicações, procurando por 

limiares nas condições de rede. Em outras palavras, os cenários dessa classe modificam 

gradual, ininterrupta e dinamicamente os níveis a fim de descobrir os limiares que 

causam mudanças nas características de transmissão da aplicação. Esses cenários 

também têm como objetivo selecionar os níveis a serem usados nos cenários de 

avaliação. É importante frisar que embora forneçam informações valiosas, o propósito 

dos cenários preliminares não é realizar avaliações que gerem conclusões sobre a 

qualidade das aplicações consideradas neste estudo. Os cenários de avaliação irão 

efetivamente comparar as aplicações VoIP sob os aspecto de qualidade de voz e 

adaptabilidade. 

Os fatores utilizados no trabalho estão enumerados na Tabela 3.2. O primeiro 

fator, aplicação VoIP, possui dois níveis em todos os experimentos: Skype e GTalk. O 

segundo fator representa a capacidade residual de um caminho, também chamada de 

banda disponível. O terceiro fator é o atraso unidirecional definido na seção 3.2.1. O 

quarto fator é definido como a razão entre pacotes enviados perdidos e total de pacotes 

enviados. O quinto fator, delaySigma, não é o jitter, mas representa uma aproximação 

do mesmo, conforme discutido na seção 3.1. Os níveis dos fatores restantes (fatores dois 

a cinco) não são os mesmos nos cenários preliminares e nos cenários de avaliação e 

serão apresentados posteriormente. 
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Tabela 3.2 Fatores usados na avaliação 

# Fator 

1 Aplicação VoIP 

2 Capacidade 

3 Atraso 

4 Perda de pacotes 

5 DelaySigma 

 

Os modelos de capacidade, atraso, perda e variação do atraso usados nos 

experimentos são os implantados pelo emulador citado, NIST.net, apresentado na seção 

3.1 A política de descarte de pacotes disponibilizada pelo emulador é o Derivative 

Random Drop (DRD) [48]. O DRD descarta pacotes com uma probabilidade (após a fila 

alcançar o tamanho de um limiar mínimo) que cresce linearmente com o tamanho da fila 

até o tamanho da fila alcançar um limiar máximo, a partir do qual, os pacotes são 

descartados com 0,95 de probabilidade. Os valores escolhidos para os limiares do DRD 

foram 49 e 50. Adotaram-se esses números para tornar o comportamento semelhante a 

uma política de gerenciamento de espaço de fila DropTail (descarta da cauda os pacotes 

que chegam após o tamanho da fila atingir seu tamanho máximo) de tamanho 50 e 

política de escalonamento FIFO (First In First Out, ou seja, primeiro pacote a entrar na 

fila é o primeiro a ser encaminhado). Esses parâmetros são largamente usados em 

simulaçoes [82]. 

3.3.1.3.3.1.3.3.1.3.3.1.    Cenários PreliminaresCenários PreliminaresCenários PreliminaresCenários Preliminares    

Essa classe de experimentos é utilizada para coletar dados preliminares, 

investigando aspectos gerais das aplicações. Esses cenários também possuem o objetivo 

de coletar informações que servirão para uma avaliação propriamente dita. Seus 

cenários foram efetuados sem garantias estatísticas, sendo cada experimento executado 

quatro vezes. Um cenário tem duração de duas horas e varia apenas um fator dentre os 

parâmetros dois, três, quatro e cinco listados na Tabela 3.2. Essa abordagem foi 
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escolhida para investigar isoladamente o impacto de cada fator. A fim de capturar o 

comportamento do Skype e GTalk em diversas situações de rede, os níveis variam de 

uma condição de rede melhor para uma pior a cada três minutos. Essa classe de 

experimentos é composta por quatro cenários, descritos na Tabela 3.3. O número do 

cenário está relacionado com o parâmetro variante (fator). 

Para compor os níveis dos experimentos preliminares, utilizaram-se 

conhecimentos do funcionamento das aplicações, adquiridos com o trabalho de Barbosa 

[7]. Além disso, também se usou configurações de rede comuns à Internet, não 

incluindo configurações de rede inaceitáveis para VoIP, como os discutidos em [12], 

[50]e [51]. 

Tabela 3.3 Cenários Preliminares 

Cenário Fator Níveis (valores dos parâmetros variantes) 

2 Capacidade 50kbps para 10kbps, com decréscimo de 1kbps 

3 Atraso 0ms para 1s, com acréscimo de 25ms 

4 Perda 0% para 40% com acréscimo de 1% 

5 DelaySigma 0ms para 80ms, com acréscimo de 2ms 

 

O cenário 2 busca investigar o comportamento das aplicações quando a rede 

possui enlaces críticos de diferentes capacidades. A capacidade varia de 50kbps para 

10kbps, pois a taxa transmitida pelas aplicações (incluindo cabeçalhos IP e UDP) está 

compreendida nessa faixa [7]. Como o interesse desse cenário é estudar isoladamente o 

impacto da variação da capacidade, adotou-se um baixo atraso (25ms) e perda de 

pacotes e delaySigma nulos. 

O cenário 3 visa estudar o impacto do atraso. A capacidade residual foi fixada 

em 50kbps, pois se constatou que nenhuma das aplicações envia fluxos com vazão 

acima desse valor. A perda de pacotes foi configurada em 0% e o delaySigma foi nulo. 

O cenário 4 foi elaborado para estudar o comportamento das aplicações sob 

diferentes taxas de perda de pacotes. Nesse cenário a capacidade, o atraso e o 

delaySigma são fixados em 50kbps, 25ms e 0ms respectivamente. 



Capítulo 3 – Metodologia  49 

 

O cenário 5 visa estudar o impacto do jitter. A capacidade residual foi fixada em 

50kbps, a perda de pacotes foi configurada em 0%. Ao contrário dos cenários de 

capacidade e perda, onde o atraso era de 25ms, neste cenário, configurou-se o um valor 

de 100ms. Esse valor foi escolhido devido ao modelo de variação do atraso 

implementado no emulador, que permite alcançar valores maiores de jitter quanto maior 

seja o valor do atraso configurado. 

3.3.2.3.3.2.3.3.2.3.3.2.    Cenários de AvaliaçãoCenários de AvaliaçãoCenários de AvaliaçãoCenários de Avaliação    

Ao contrário dos cenários preliminares, essa classe tem o propósito de realizar 

uma comparação entre o Skype e GTalk, sob os aspectos de adaptabilidade e qualidade 

de voz. 

Assim como nos experimentos preliminares, um cenário dos experimentos de 

avaliação varia apenas um fator dentre os parâmetros dois a cinco listados na Tabela 3.2 

e o número do cenário está relacionado com o parâmetro variante (fator), representado 

na Tabela 3.2. Este trabalho está interessado em avaliar as aplicações quando 

submetidas dinamicamente a condições tanto piores como melhores de rede. Logo, os 

cenários são divididos em dois tipos. Aqueles que mudam de uma condição de rede 

favorável para uma adversa (cenários de avaliação agravativos) e aqueles que mudam de 

uma situação adversa de rede para uma mais favorável (cenários de avaliação 

progressistas). Essas classes de experimentos são compostas por quatro cenários, 

listados na Tabela 3.4. O número do cenário está relacionado com o parâmetro variante 

e os valores fixos em cada cenário são os mesmos dos cenários preliminares, pelas 

mesmas justificativas. A razão em se escolher os valores para os níveis é conseqüência 

da investigação derivada dos cenários preliminares que serão mostrados no Capítulo 5. 

 

 

 

 

 



Capítulo 3 – Metodologia  50 

 

Tabela 3.4 Cenários de Avaliação 

Cenário Capacidade Atraso Perda DelaySigma 

50kbps 
40kbps 
30kbps 
20kbps 

Cenário 2 

15kbps 

10ms 0% 0ms 

1ms 
10ms 
100ms 
500ms 

Cenário 3 50kbps 

1000ms 

0% 0ms 

0% 
1% 
5% 
10% 
20% 
30% 

Cenário 4 50kbps 10ms 

40% 

0ms 

0ms 
20ms 
40ms 
60ms 

Cenário 5 50kbps 100ms 0% 

80ms 
                             

Cada nível em um cenário é executado durante uma hora e após isso, 

dinamicamente (em uma mesma chamada), muda-se de nível. Isso é realizado através da 

modificação de parâmetros do emulador de rede NIST.net A fim de prover garantias 

estatísticas, cada experimento de 60 minutos é dividido em experimentos menores de 1 

minuto, portanto, para cada nível e em um único experimento, foi possível obter 

amostras de tamanho 60. Como a entrada de áudio possui duração de uma hora, e como 

cada nível tem uma hora de duração, diferentes níveis em um mesmo cenário e em 

cenários diferentes são submetidos a uma mesma entrada de áudio. Isso permitiu uma 

reprodução mais fiel dos experimentos, conseqüentemente permitindo uma comparação 

mais justa das aplicações. Utilizou-se um nível de confiança assintótico de 95%. 

3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.    RestriçõesRestriçõesRestriçõesRestrições    

É importante observar que a realização de uma avaliação experimental prática 

em um ambiente emulado de rede demanda muito tempo e requer freqüente interação 

humana. O tempo total consumido para a realização de todos os experimentos foi de 144 
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horas, sendo 64 horas para os cenários preliminares e 42 horas para os cenários de 

avaliação. Além disso, como o algoritmo PESQ é notoriamente lento, foram consumidas 

64 horas de processamento para obtenção da métrica do PESQ MOS. As demais 

métricas custaram apenas aproximadamente 1 hora. O tempo de processamento das 

métricas foram produzidos por um PC com processador Athlon 1.5GHz e 256MB RAM 

com Linux Slackware 10.1, kernel versão 2.4. Estima-se que as freqüentes falhas que 

levam à rejeição e repetição de alguns experimentos consumiram o mesmo tempo dos 

experimentos válidos, ou sejam 144 horas. Em resumo, ao todo, foram totalizados 

aproximadamente 353 horas ou 15 dias ininterruptos de experimentos, incluindo o 

tempo gasto com processamento e incluindo aqueles que apresentaram falhas e tiveram 

que ser repetidos. 

Essas restrições, constatadas logo no início dos trabalhos orientaram toda a 

concepção dos experimentos e tiveram grande influência em algumas decisões tomadas. 

Por exemplo, influenciaram fortemente a decisão de fazer apenas quatro replicações dos 

experimentos preliminares e, portanto abdicar o emprego de garantias estatísticas nesses 

cenários. Além disso, essas restrições influenciaram a decisão de fixar o valor de um 

dos fatores em determinado nível enquanto se variava apenas um deles nos cenários de 

avaliação. 

 



 

Capítulo 4Capítulo 4Capítulo 4Capítulo 4     

    

Avaliação de DesempenhoAvaliação de DesempenhoAvaliação de DesempenhoAvaliação de Desempenho    
 

Não é objetivo deste trabalho determinar categoricamente que uma das 

aplicações seja melhor que a outra, mas analisar vários aspectos de desempenho e 

pontuar as qualidades e deficiências apresentadas nos experimentos executados. 

Antecipadamente, durante a etapa de realização dos experimentos, ocorreu a 

primeira investigação, que permitiu descobrir qual codec as aplicações utilizam e se 

alguma delas realiza alguma adaptação cuja atividade seja a de modificar o codec. Para 

realizar tal atividade, o Skype permite monitorar as informações técnicas da chamada, 

entre elas o codec utilizado, simplesmente através da seleção de opções na própria 

aplicação. No GTalk, com base no conhecimento do funcionamento do seu protocolo, o  

XMPP, essa investigação foi possível com a inspeção dos pacotes enviados na 

sinalização e na chamada efetivamente. A conclusão é que em todos os experimentos 

preliminares, ambas as aplicações utilizaram o codec ISAC da Global IP Sound durante 

toda a chamada. 

Na seqüência, será investigado isoladamente o comportamento das aplicações 

sob os fatores descritos na seção 3.3: capacidade, atraso, perda de pacotes e delaySigma. 

Para cada fator, primeiramente foram analisados os dados dos cenários preliminares e 

em seguida, os cenários de avaliação. 

Neste trabalho, os valores relacionados à taxa de transmissão incluem o 

cabeçalho IP e apenas os resultados mostrados nos cenários de avaliação incluem 

intervalos com um intervalo de confiança assintótico ao nível de 95%, na forma de 

barras verticais sobre as médias obtidas, visíveis onde o intervalo é significativo. O 
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Apêndice A contém os valores médios de PESQ MOS e Taxa Transmitida dos Cenários 

de Avaliação. 

4.1.4.1.4.1.4.1.    ImpImpImpImpacto da capacidadeacto da capacidadeacto da capacidadeacto da capacidade    

O Impacto da capacidade foi avaliado com base nas informações coletadas pelo 

cenário 2, que constitui a classe de experimentos com o propósito de investigar o 

comportamento das aplicações quando a rede possui enlaces críticos de diferentes 

capacidades. 

4.1.1.4.1.1.4.1.1.4.1.1.    Investigações PreliminaresInvestigações PreliminaresInvestigações PreliminaresInvestigações Preliminares    

Conforme descrito na subseção 3.3.1, nos cenários preliminares, a capacidade 

variou de 50kbps para 10kbps, com decréscimo de 1kbps a cada 3 minutos sendo cada 

experimento repetido quatro vezes. 

Entre as quatro replicações do Skype, os resultados foram semelhantes, onde 

para cada ajuste nas configurações do emulador (de 1kbps), todas as quatro replicações 

seguiram o mesmo comportamento. As replicações do GTalk também tiveram 

comportamentos semelhantes, com exceção de uma, que será discutida posteriormente. 

A Figura 4.1 mostra uma das quatro replicações realizadas para o Skype e para o GTalk 

no cenário preliminar 2. 

Com capacidade configurada entre 50kbps e 40kbps, a taxa transmitida 

permaneceu próximo a 37.5kbps no Skype e 40kbps no GTalk. A partir de 40kbps, a 

adaptação foi iniciada e a taxa transmitida variou a cada ajuste nas configurações. 
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Figura 4.1 Cenário Preliminar 2 – Variando a Capacidade 
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Ainda através da Figura 4.1, percebe-se que o GTalk é mais ousado que o Skype. 

A taxa transmitida do Gtalk se situa mais próxima à margem do limite (linha 

pontilhada) e o Skype foi mais conservador e sempre manteve a uma distância maior da 

capacidade limite. Entretanto, uma das replicações do GTalk apresentou um 

comportamento diferente das demais, onde entre 35kbps e 27kbps, a taxa transmitida 

ultrapassou a capacidade limite configurada, ocasionando um aumento na taxa de perda 

e no jitter - fenômenos que prejudicam qualidade de voz. 

A partir de uma capacidade configurada em 21kbps para o Skype, a taxa 

transmitida permaneceu constante, e a aplicação não realizou mais adaptação. O GTalk 

prosseguiu realizando adaptações por um tempo maior, sendo a última efetuada quando 

a capacidade foi configurada para 16kbps. O Skype desliga a chamada após um tempo 

não determinístico, ao contrário do GTalk, que mesmo com condições de rede 

inaceitáveis, mantém a ligação. 

Conclui-se que o GTalk se aproximou mais da capacidade limite, entretanto é 

importante averiguar se essa melhor utilização dos recursos de rede será refletida em 

uma melhor qualidade de áudio. 

4.1.2.4.1.2.4.1.2.4.1.2.    AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação    

Para o cenário de avaliação agravativo, conforme apresentado na subeção 3.3.2, 

foram escolhidos os níveis de 50kbps, 40kbps, 30kbps, 20kbps e 15kbps. A justificativa 

para a escolha desses valores foi baseada nos resultados obtidos dos cenários 

preliminares, que indicaram que a adaptação e taxa transmitida pelas aplicações está 

compreendida no intervalo entre 50kbps e 15kbps, e que esse é o intervalo sob o qual as 

aplicações realizam adaptação. 

No primeiro nível do cenário agravativo (capacidade configurada em 50kbps), 

através dos gráficos da taxa transmitida (Figura 4.2a) e do PESQ MOS (Figura 4.2b), 

percebe-se que a melhor utilização dos recursos de rede pelo GTalk não implicou em 

uma melhor qualidade de áudio. Pormenorizando, embora transmitiu os dados a uma 

média de 39,41kbps, valor mais próximo da capacidade limite (50kbps), o escore de 

PESQ MOS do GTalk não foi superior ao do Skype, que obteve um PESQ MOS em 

média 0,12 acima do concorrente. Portanto, comparando as aplicações no primeiro 
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nível, conclui-se que o Skype obteve um desempenho superior ao GTalk, pois utilizou 

menos a capacidade disponível para transmitir o áudio com uma qualidade ligeiramente 

superior (os intervalos de confiança não se sobrepõem) ao seu concorrente. 

No segundo nível do cenário agravativo (capacidade ajustada para 40kbps), o 

GTalk realizou adaptação, reduzindo a taxa transmitida para 35kbps. Com isso, igualou 

seu escore de PESQ MOS com o Skype, que não realizou adaptação, e continuou a 

transmitir os dados a uma taxa mais próxima da capacidade limite. 
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(b) PESQ MOS 

Figura 4.2 Cenário de Avaliação Agravativo 2 – Variando a Capacidade 

No terceiro nível, quando a capacidade foi ajustada para 30kbps, as aplicações 

transmitiram em média na mesma taxa e apresentaram o mesmo escore de PESQ MOS. 

Portanto, nessa circunstância, as aplicações se equipararam. No quarto nível, com 

capacidade configurada em 20kbps, o Skype teve maior escore de PESQ MOS que o 

GTalk. Finalmente, no último nível, a adaptação que o GTalk realizou, transmitindo voz 

a uma taxa de 17,29kbps não foi suficiente para superar o Skype, que embora tenha 

transmitido bem acima da capacidade limite, conseguiu em média um PESQ MOS 0,25 

pontos acima do concorrente. Por conseguinte, O Skype foi superior nesse dois últimos 

níveis. 

Analisando isoladamente o Skype, percebe-se pela Figura 4.2a que os mesmos 

níveis de 50kbps e 40kbps tiveram valores semelhantes relacionados à taxa transmitida, 

com média aproximada de 37,7kbps. Como a taxa transmitida média nesses dois níveis 

foi abaixo das capacidades configuradas, esperavam-se valores de PESQ MOS 

próximos. Entretanto a Figura 4.2b ilustra uma diminuição significativa do PESQ MOS 

no nível de 40kbps, caindo de 3,46 para 2,97. Ao se investigar a série temporal dos 
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valores da taxa transmitida coletados a cada 1s (Figura 4.3), nota-se que há picos acima 

de 40kbps. 
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Figura 4.3 Série Temporal da Taxa Transmitida pelo Skype com capacidade configurada 

em 40kbps 

Esses picos causaram enfileiramento de pacotes na máquina emulada, seguido de 

um conseqüente acréscimo dos jitters médio e máximo, que no experimento com nível 

de 50kbps eram de 0,06ms e 7,8ms e foram para 1,5ms e 21,4ms (Figura 4.4a e Figura 

4.4b respectivamente). Apesar de ainda estar em uma faixa aceitável para voz, acredita-

se que o alto valor do jitter influenciou o cálculo do MOS, pois de acordo com [29], o 

algoritmo do PESQ é bastante sensível a essa métrica. Apesar de a qualidade do áudio 

ter diminuído no nível configurado em 40kbps, o Skype não se adaptou às novas 

condições de rede. Isso reforça a superioridade do GTalk no segundo nível (40kbps). 
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(a) Jitter Médio 
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(b) Jitter Máximo 

Figura 4.4 Cenário de Avaliação Agravativo 2 – Variando a Capacidade 

Um fato curioso, como se percebe, pela Figura 4.4, são os altos valores no jitter 

para o GTalk durante todo o cenário (Figura 4.4). Por exemplo, nos experimentos com 

capacidade configurada em 20kbps, ambas as aplicações transmitem a uma mesma taxa, 
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entretanto o jitter difere. Ao se observar a série temporal da taxa transmitida pelas 

aplicações nos experimentos com capacidade configurada em 20kbps (Figura 4.5), 

percebe-se que o GTalk transmite com uma maior variabilidade que o Skype. Essa 

variabilidade causa enfileiramento de pacotes na máquina emulada e conseqüentemente, 

um acréscimo no jitter. 
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Figura 4.5 Série Temporal da Taxa Transmitida com capacidade configurada em 20kbps 

Para o cenário progressista, foram escolhidos os níveis de 20kbps, 30kbps, 

40kbps e 50kbps. A configuração de 15kbps foi excluída, pois com esse valor não foi 

possível estabelecer uma ligação no Skype. Como pode ser observado pela Figura 4.6, 

em cada nível do cenário progressista configurado, os valores obtidos do PESQ MOS e 

da taxa transmitida se assemelharam aos valores do cenário agravativo. 
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(b) PESQ MOS 

Figura 4.6 Cenário de Avaliação Progressista 2 – Variando a Capacidade 

Nos níveis de 20kbps, 30kbps e 50kbps, Skype obteve um escore maior de PESQ 

MOS. Com capacidade configurada em 40kbps, as aplicações se igualaram. Portanto, do 

mesmo modo que as aplicações diminuem a qualidade para se adaptar a condições 
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progressivamente adversas, elas também se recuperam rapidamente quando as 

condições melhoram. 

4.2.4.2.4.2.4.2.    Impacto do AtImpacto do AtImpacto do AtImpacto do Atrasorasorasoraso    

Nesta subseção são investigados os resultados obtidos com a execução do 

cenário 3 discutido no capítulo anterior, que avalia o impacto causado pelo atraso no 

comportamento das aplicações e na qualidade de áudio. 

4.2.1.4.2.1.4.2.1.4.2.1.    Investigações PreliminaresInvestigações PreliminaresInvestigações PreliminaresInvestigações Preliminares    

Recordando o cenário preliminar, configurou-se o atraso para variar de 0 a 1 

segundo, com acréscimo de 25 milissegundos a cada 3 minutos. Ao se calcular os 

valores da taxa transmitida, se constatou que as duas aplicações não demonstraram 

sinais de adaptação, pois não alteraram as características de envio do fluxo em nenhuma 

ocasião, como demonstra a Figura 4.7. 
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Figura 4.7 Cenário Preliminar 3 – Variando o Atraso 

4.2.2.4.2.2.4.2.2.4.2.2.    AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação    

Sabe-se que o algoritmo PESQ não é o mais apropriado para se avaliar os efeitos 

causados pelo atraso em uma sessão de áudio, porque desconsidera o atraso no cálculo 

do MOS [29]. Mesmo sem aguardar resultados conclusivos, os cenários de avaliação 

(agravativo e progressista) foram compostos utilizando os valores de 1ms, 10ms, 

100ms, 500ms e 1000ms. De acordo com a literatura [50] [13], esses valores 

representam para sessões de voz, atrasos aceitáveis (1ms, 10ms, 100ms) e atrasos 

inaceitáveis (500ms e 1000ms). 
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Surpreendentemente, em um nível do cenário de avaliação, o Skype demonstrou 

um forte indício de adaptação. Ao se deslocar de uma configuração de atraso de 100ms 

para 500ms no cenário agravativo, e vice versa no cenário progressista, como se percebe 

pela Figura 4.8a, houve uma mudança da taxa transmitida de 37,5kbps para 19,36kbps. 

Mas se nos cenários preliminares, o Skype não realizou adaptação, por que se comportou 

de forma diferente no cenário de avaliação? A ausência de adaptação nos cenários 

preliminares elimina a suposição de que o Skype associe uma taxa de atraso elevada a uma 

taxa de transmissão baixa. Outra suposição descartada é de que a adaptação seja feita em 

função da alta variação do atraso, pois a diferença do atraso na transição do experimento 

com nível configurado a 1000ms para 500ms é maior que a transição dos níveis de 500ms 

para 100ms. 
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(b) PESQ MOS 

Figura 4.8 Cenário de Avaliação Progressista 3 – Variando o Atraso 

Desconsiderando o fato que o atraso não é mapeado no cálculo do MOS e 

considerando apenas a degradação do sinal original na avaliação, pela Figura 4.8b, 

conclui-se que no cenário progressista o Skype foi superior em condições ideais de rede, 

ou seja, nos níveis entre 1ms e 10ms e que o GTalk foi superior nos níveis de 500ms e 

1000ms. O cenário regressista apresentou escores de PESQ MOS e valores de taxa 

transmitida muito próximos ao cenário progressista, como se percebe pela Figura 4.9. 
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(b) PESQ MOS 

Figura 4.9 Cenário de Avaliação Agravativo 3 – Variando o Atraso 

4.3.4.3.4.3.4.3.    Impacto da Perda de PacotesImpacto da Perda de PacotesImpacto da Perda de PacotesImpacto da Perda de Pacotes    

Impacto do atraso foi avaliado com base nas informações coletadas pelo cenário 

4, que constitui a classe de experimentos com o propósito de investigar o 

comportamento das aplicações quando a rede ésubmetida a perda de pacotes. 

4.3.1.4.3.1.4.3.1.4.3.1.    Investigações PreliminaresInvestigações PreliminaresInvestigações PreliminaresInvestigações Preliminares    

Conforme apresentado na seção 3.3.1, nos cenários preliminares, a taxa de perda 

de pacotes variou de 0% para 40%, com acréscimo de 1% a cada 3 minutos sendo cada 

experimento repetido quatro vezes. 

A Figura 4.10 mostra as quatro replicações realizadas para o Skype no cenário 

preliminar. Entre as configurações 0% e 16%, o Skype não apresentou um padrão de 

comportamento determinístico, com a taxa transmitida oscilando entre 32,38kbps e 

54,87kbps. O aumento da taxa transmitida em alguns pontos levanta a hipótese de que o 

Skype inclui informações redundantes para diminuir o impacto da perda de pacotes, pois 

nessas ocasiões, a taxa transmitida é muito superior a que o ISAC usa quando opera na 

sua taxa máxima. A partir da configuração de 17% de perda, a taxa transmitida pelo 

Skype decaiu e permaneceu constante, próximo de 31,7kbps e este trabalho não 

conseguiu levantar uma hipótese para tal comportamento. Como ainda se pode observar 

pela Figura 4.10a, o Skype desligou a chamada em instantes diferentes em todos as 

replicações. 
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(b) GTalk 

Figura 4.10 Cenário Preliminar 4 - Variando a Taxa de Perda de Pacotes  

O GTalk não mostrou sinais que possui mecanismos de adaptação contra perda 

de pacotes, transmitindo sempre à taxa média de 39,50kbps. Todas as replicações 

seguem o mesmo padrão. A Figura 4.10b mostra uma das replicações. 

4.3.2.4.3.2.4.3.2.4.3.2.    AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação    

Para os cenários de avaliação, foram escolhidos desde níveis nulos e pequenos 

de perda de pacotes (0% e 1%) até níveis acima do tolerável por aplicações de voz 

(20%, 30% e 40%). Além desses valores, a fim de compreender melhor o Skype no 

período em que apresentou o comportamento não determinístico (perda configurada 

entre 0% e 16%) citado acima, os cenários de avaliação incluem os níveis com 5% e 

10% de perda. 

Avaliando a adaptação do Skype no cenário agravativo, a Figura 4.11a mostra 

que na transição do nível de 0% para o nível com a perda configurada em 1% houve 

uma mudança na taxa transmitida, que saltou de um valor médio de 37,58kbps para 

42,12kbps. Sobre a política de adaptação, levanta-se a hipótese já comentada que o 

Skype adicionou informações redundantes para diminuir o impacto da perda de pacotes. 

Nesse caso, essa mudança não foi suficiente para manter o valor do MOS, que 

decresceu de 3,55 para 3.38 em média (Figura 4.11b). 
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(b) PESQ MOS 

Figura 4.11 Cenário de Avaliação Agravativo 4 – Variando a Perda de Pacotes 

A adaptação do Skype às novas condições de rede impostas pelos experimentos 

configurados com 5% de perda apresentou um comportamento semelhante à adaptação 

realizada na mudança do nível de 0% para o nível de 1% de perda, onde se percebeu que 

a taxa transmitida aumentou significativamente, de 41,12kbps para 69,02kbps em 

média. Desconsiderando-se os cabeçalhos, IP, UDP e supondo que o Skype também usa 

alguns bytes para cabeçalho, percebe-se que a carga útil praticamente dobrou na 

adaptação do segundo nível para o terceiro nível. Além de piorar as condições de rede 

em situações onde a perda é causada por congestionamento (devido ao aumento na taxa 

de transmissão), a adaptação não foi suficiente para manter o escore do PESQ MOS, 

que caiu de 3,38 para 3,17 em média. 

Analisando o Skype, na transição do terceiro nível (5% de perda) para o quarto 

nível (10% de perda), aparentemente não houve adaptação, pois a taxa de transmissão 

nos dois níveis apresentou as mesmas características. Um aspecto curioso é que o MOS 

se manteve constante. O mesmo valor do PESQ MOS nos níveis configurados em 5% e 

10% pode ser um indicativo que, no nível de 5%, o Skype aplicou um esquema de 

redundância mais forte que o suficiente, consumindo recursos da rede 

desnecessariamente. Isso pode ser considerado uma deficiência no Skype. 

O quinto nível (20% de perda) mudou abruptamente as características do fluxo 

de voz do Skype. A aplicação alterou a taxa de transmissão de dados, reduzindo-a para 

mais da metade e como esperado, o PESQ MOS diminuiu. Conforme anunciado nos 

experimentos preliminares, a taxa transmitida permaneceu a mesma nos dois últimos 

níveis (30% e 40%). 
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Em todos os níveis do cenário regressista, o GTalk obteve pontuação inferior ao 

Skype. Acredita-se que a explicação está no fato de o GTalk não possuir mecanismos de 

adaptação à perda de pacotes. 

Como pode ser observado pela Figura 4.12, em cada nível do cenário 

progressista configurado, os valores obtidos do PESQ MOS e da taxa transmitida se 

assemelharam aos valores do cenário agravativo, com exceção dos níveis configurados 

em 1% e 0%, onde as aplicações se equipararam. 
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(b) PESQ MOS 

Figura 4.12 Cenário de Avaliação Progressista 4 – Variando a Perda de Pacotes 

4.4.4.4.4.4.4.4.    Impacto do Impacto do Impacto do Impacto do DelaySigmaDelaySigmaDelaySigmaDelaySigma    

Nesta subseção são examinados os resultados obtidos com a execução do cenário 

5 discutido no capítulo anterior, que avalia o impacto causado pelo delaySigma no 

comportamento das aplicações e na qualidade de áudio. 

4.4.1.4.4.1.4.4.1.4.4.1.    Investigações PreliminaresInvestigações PreliminaresInvestigações PreliminaresInvestigações Preliminares    

Os experimentos preliminares incluíram valores de delaySigma variando de 0ms 

a 80ms, com acréscimo de 2ms a cada 3 minutos. Ao se calcular os valores da taxa 

transmitida, conforme ilustra a Figura 4.13, foi constatado que as duas aplicações não 

demonstraram sinais de adaptação, pois não alteraram as características de envio do 

fluxo em nenhuma ocasião. 
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Figura 4.13 Cenário Preliminar 5 – Variando o DelaySigma 

4.4.2.4.4.2.4.4.2.4.4.2.    AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação    

Nos cenários agravativo e progressista, os níveis 0ms, 20ms, 40ms, 60ms e 80ms 

foram aplicados e novamente as métricas não apontaram nenhum indício de adaptação. 

Como era esperado, a métrica de PESQ MOS seguiu a tendência inversa ao delaySigma. 

No cenário agravativo, como ilustra Figura 4.14, à medida que o delaySigma aumentou, 

o PESQ MOS decaiu e no cenário progressista vice-versa. Em todos os níveis, os 

intervalos de confiança se sobrepõem e por isso tiveram o mesmo desempenho. As 

únicas exceções são os experimentos com condições idéias de rede, com nível 

configurado em 0ms. No cenário agravativo, em média o Skype obteve um PESQ MOS 

0,09 maior e no cenário progressista, o Skype foi 0,21 pontos superior. 
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(a) Cenário Progressista 

Figura 4.14 Cenário de Avaliação 5 – Variando o DelaySigma 
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Conclusões e Trabalhos FuturosConclusões e Trabalhos FuturosConclusões e Trabalhos FuturosConclusões e Trabalhos Futuros    

 

 

Este capítulo final realiza os últimos apontamentos acerca do tema, menciona as 

principais contribuições desta dissertação e direciona sugestões de trabalhos a serem 

feitas. 

5.1.5.1.5.1.5.1.    Considerações FinaisConsiderações FinaisConsiderações FinaisConsiderações Finais    

Esse trabalho comparou o desempenho de duas aplicações de voz sobre IP: 

Skype e GTalk. Foram discutidas as políticas de adaptação dinâmica e a qualidade de 

áudio das aplicações através da observação do PESQ MOS (que avalia a qualidade do 

áudio recebido), da taxa transmitida (que avalia a adaptação da aplicação) e do jitter. 

O trabalho mostrou que as aplicações realizam adaptação quando as condições 

de rede mudam de um estado melhor para um pior como também quando mudam de 

uma situação adversa de rede para uma mais favorável. Com isso, conclui-se que o 

Skype e o GTalk possuem sensores que avaliam a qualidade do serviço oferecido pela 

rede e que controlam o uso dos codecs da GIPS. Esses são aspectos importantes porque 

dessa forma as aplicações são capazes de utilizar a rede de maneira ótima. 

Apesar de ambas as aplicações afirmarem que adotam a biblioteca de codecs da 

Global IP Sound, este trabalho mostrou que em alguns experimentos as características 

do fluxo de áudio do Skype e do GTalk divergiram como também em diversas ocasiões 

a qualidade do áudio diferiu. Para que essa situação ocorresse, portanto, ou o sensor de 

pelo menos uma das aplicações interpretou a degradação de determinado parâmetro de 

rede de forma equivocada ou o codec foi mal elegido para aquela situação. 
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Em condições ideais de rede, verificou-se que, embora a diferença seja mínima, 

o áudio transmitido pelo Skype sofre menos degradação que o áudio transmitido pelo 

GTalk. 

Em cenários variando a capacidade residual, foi observado que ambas as 

aplicações realizam adaptação, e que o mecanismo de adaptação do GTalk faz com que 

ele se situe mais próximo à margem do limite da capacidade configurada, utilizando 

melhor os recursos de rede. Também se concluiu que o taxa transmitida pelo GTalk 

possui uma alta variabilidade, resultando , em geral, em um escore de PESQ MOS mais 

baixo. Quando avaliadas sob o aspecto de qualidade de voz, em seis ocasiões o Skype 

foi superior, em três ocasiões houve empate e em nenhuma ocasião o GTalk superou o 

Skype. 

Nos experimentos que investigam o impacto causado por atraso na qualidade de 

voz, o Skype apresentou comportamento anormal, realizando adaptação quando não se 

esperava. Devido a esse comportamento, quando avaliado sob a métrica de PESQ MOS, 

o Skype permitiu que o GTalk o ultrapassasse em 4 ocasiões, sendo o Skype superior em 

outras 6 oportunidades. Os resultados desses cenários foram os menos conclusivos, pois 

é sabido que o PESQ MOS não é o algoritmo mais adequado para avaliar qualidade de 

voz quando o áudio é submetido a valores elevados de atraso. 

Concluiu-se que o GTalk não implementa mecanismo de adaptação quando 

submetido à perda de pacotes. Também se concluiu que existem fortes indícios que o 

Skype possui um mecanismo de redundância de informações contra perda de pacotes. 

Com isso, nesses cenários, o Skype obteve um escore de PESQ MOS superior ao GTalk 

em 11 vezes e apenas em duas oportunidades, as aplicações se equipararam. 

Nos cenários que avaliam o impacto do jitter, as aplicações não realizaram 

adaptação e se igualaram em 8 dos 10 níveis realizados quando comparados utilizando o 

critério de PESQ MOS. 

Reunindo todos os níveis dos experimentos realizados nesta dissertação, ao se 

confrontar as ocasiões em que uma aplicação superou a outra no aspecto de qualidade 

de voz, tem-se que em 25 vezes o Skype foi superior, em 4 oportunidades o GTalk 

esteve acima e em 13 ocasiões houve igualdade. Entretanto, na maioria das ocasiões 

onde o Skype foi superior, a diferença do escore de PESQ MOS foi inferior a 0,1 ponto, 



Capítulo 6 – Conclusões e Trabalhos Futuros  67 

 

mostrando que apesar dos números apontarem uma larga vantagem do Skype, as 

aplicações estiveram sempre muito próximas em termos de qualidade de voz. 

5.2.5.2.5.2.5.2.    Principais ContribuiçõesPrincipais ContribuiçõesPrincipais ContribuiçõesPrincipais Contribuições    

Como as principais contribuições desse trabalho podem-se apontar: 

• A elaboração de uma metodologia para avaliar aplicações de voz sobre 

IP sob os aspectos de adaptabilidade e qualidade de voz na Internet. A 

metodologia inclui um ambiente controlado para realização de 

experimentos onde é possível emular o comportamento da Internet 

utilizando poucos recursos. Além de definir os dados necessários para 

realizar uma avaliação, a metodologia descreveu o procedimento para 

coletar esses dados, assim como apontou e elaborou ferramentas para 

extrair informações úteis deles. 

• A revelação de aspectos do comportamento das aplicações de voz sobre 

IP Skype e GTalk e a realização de uma comparação entre elas com base 

na metodologia proposta. 

5.3.5.3.5.3.5.3.    Trabalhos FuturosTrabalhos FuturosTrabalhos FuturosTrabalhos Futuros    

Como possível atividade em uma continuação da pesquisa iniciada nesta 

dissertação pode-se citar: 

• O estudo da amigabilidade dessas aplicações com o TCP (TCP 

friendliness) em um cenário controlado, como o realizado nos trabalhos 

de Chung et al. [40] e Nichols et al. [41]. Ou seja, investigar se a divisão 

da banda é realizada de forma eqüitativa com tráfego TCP. 

• A análise da amigabilidade das aplicações entre si, isto é, como o Skype e 

o GTalk se comportam quando ambas concorrem para compartilhar um 

enlace onde a capacidade disponível diminui gradativamente. 

• Avaliação das aplicações sob diferentes aspectos daqueles contemplados 

nesta dissertação, como, por exemplo, alguns usados no trabalho de 
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Lisha e Junzhou [20]: velocidade de atualização de lista de contatos; 

velocidade para iniciar sessão de voz (connection setup); atraso de 

propagação do sinal e qualidade de voz através da técnica MOS pura. 

• A adição de outras aplicações populares na análise, como por exemplo, o 

Gizmo [76] e o Yahoo! Messenger [86]. 

• A inclusão de novos cenários onde sejam variados mais de um parâmetro 

de rede simultaneamente. 

• A elaboração de modelos que retratem o comportamento das aplicações, 

construídos com base nos resultados obtidos nesse trabalho; em seguida, 

apoiando-se nos modelos, tornar possível a investigação de outros 

aspectos, e assim eliminar o alto custo (tempo) necessário para realizar 

medições. 
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Este apêndice contém os valores médios de PESQ MOS e Taxa Transmitida dos 
Cenários de Avaliação. 

 

Tabela 5.1 Variando a Capacidade 

 Cenário Agravativo Cenário Progressista 

Aplicação Capacidade 
Configurada 

Tx Transmitida 
(kbps) 

PESQ MOS Tx Transmitida 
(kbps) 

PESQ MOS 

50kbps 37,56 3,46 37,56 3,51 
40kbps 37,46 2,97 37,26 3,14 
30kbps 26,08 2,73 25,56 2,99 
20kbps 19,81 2,47 19,63 2,62 

Skype 

15kbps 19,37 1,91 - - 
50kbps 39,21 3,40 39,26 3,28 
40kbps 34,99 3,07 34,99 3,10 
30kbps 27,35 2,82 27,14 2,86 
20kbps 19,23 2,31 19,21 2,44 

GTalk 

15kbps 17,29 1,66 - - 

 

 

 

 

Tabela 5.2 Variando o Atraso 

 Cenário Agravativo Cenário Progressista 

Aplicação Atraso 
Configurado 

Tx Transmitida 
(kbps) 

PESQ MOS Tx Transmitida 
(kbps) 

PESQ MOS 

1ms 37,56 3,65 37,56 3,47 
10ms 37,57 3,60 37,56 3,51 
100ms 37,23 3,51 37,17 3,52 
500ms 19,39 2,89 19,36 2,90 

Skype 

1000ms 19,37 2,80 19,36 2,84 
1ms 38,23 3,44 39,20 3,24 

10ms 38,34 3,37 39,11 3,27 
100ms 38,22 3,28 39,19 3,28 
500ms 38,17 3,12 39,17 3,26 

GTalk 

1000ms 38,14 2,99 39,19 3,18 
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Tabela 5.3 Variando a Perda de Pacotes 

 Cenário Agravativo Cenário Progressista 

Aplicação Perda 
Configurada 

Tx Transmitida 
(kbps) 

PESQ MOS Tx Transmitida 
(kbps) 

PESQ MOS 

0% 37,58 3,55 37,61 3,46 
1% 42,12 3,38 44,28 3,35 
5% 69,02 3,17 70,31 3,24 
10% 70,33 3,18 67,30 3,27 
20% 31,87 2,63 31,42 2,70 
30% 31,54 2,40 31,53 2,48 

Skype 

40% 31,53 2,14 - - 
0% 39,82 3,43 39,50 3,44 
1% 39,66 3,30 39,51 3,41 
5% 39,62 3,03 39,44 3,14 
10% 39,61 2,78 39,40 2,88 
20% 39,59 2,45 39,34 2,56 
30% 39,49 2,18 38,64 2,27 

GTalk 

40% 39,53 1,98 - - 

 

 

 

 

Tabela 5.4 Variando o DelaySigma 

 Cenário Agravativo Cenário Progressista 

Aplicação DelaySigma 
Configurado 

Tx Transmitida 
(kbps) 

PESQ MOS Tx Transmitida 
(kbps) 

PESQ MOS 

0ms 37,20 3,51 37,54 3,44 
20ms 37,56 2,87 37,57 2,86 
40ms 37,58 2,31 37,56 2,32 
60ms 37,55 1,99 37,56 2,03 

Skype 

80ms 38,43 1,77 38,65 1,86 
0ms 39,24 3,42 39,22 3,23 

20ms 39,47 2,84 39,44 2,79 
40ms 39,51 2,28 39,84 2,30 
60ms 39,69 1,98 39,58 2,00 

GTalk 

80ms 37,45 1,80 36,22 1,83 
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