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RESUMO
A telefonia IP (Internet Protocol) oferece uma alternativa ao sistema de telefonia tradicional
provendo integração com aplicações, escalabilidade e gerenciamento para várias localidades
de uma empresa. Essas características fazem com que essa tecnologia seja atraente para as
organizações que estão procurando reduzir custos, aumentar produtividade e melhorar a
relação com seus clientes.
Entretanto, voz é uma aplicação crítica para os negócios e uma mudança para a telefonia IP,
requer o entendimento de um conjunto extenso de tecnologias, um planejamento cuidadoso e
uma implementação criteriosa.
Este trabalho apresenta em detalhes um método para planejar, instalar, configurar e testar uma
solução de telefonia IP. Este método foi aplicado a um estudo de caso real em que são
descritos os passos, parametrizações e decisões tomadas durante sua implementação.
O método aplicado mostrou-se eficaz para o levantamento de informações e organização das
atividades de instalação, reduzindo re-trabalhos e melhorando a qualidade final do projeto.
Este estudo também apresenta um tratamento conceitual do processamento de chamadas de
voz, sua evolução, os padrões e protocolos empregados na telefonia IP, os fatores e técnicas
relacionados à sua transmissão e a estruturação de camadas para sua implementação.
Palavras-chave: Telefonia IP; Telecomunicações; Voz sobre IP; Convergência; Método para
instalação; Plano de numeração telefônica; Processador de chamadas telefônicas;
CallManager; Gateway de voz.

ABSTRACT
IP telephony offers a viable alternative to the legacy voice exchange, providing application
integration, scalability, and management to several enterprise sites. These features make this
technology attractive to organizations seeking to reduce costs, increase productivity and
improve customer relations.
However, voice is a critical application to business, and a change to IP telephony requires an
understanding of a broad range of technologies, careful planning and thoughtful
implementation.
This work shows in details a method to plan, install, configure and test an IP telephony
solution. This method was applied to a real case study where the steps, parameterizations and
decisions taken during the implementation are described.
The method applied showed to be efficient to the information assessment and organization of
the installations procedures, reducing the rework and increasing the final job quality.
This study also shows a conceptual treatment of the voice calls process, its evolution, the
patterns and protocols used by IP telephony, the factors and techniques related to its
transmission and the structured layers to its implementation.
Key words: IP telephony; Telecommunications; Voice over IP; Convergence; Installation
method; Telephony dial plan; Telephony call processor; CallManager; Voice Gateway.
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Introdução
Objetivo
Este trabalho tem por objetivo propor um método para planejamento, instalação, configuração
e testes de uma solução de telefonia IP em um ambiente corporativo no Brasil, tomando como
exemplo um caso real de implantação. O estudo de caso utilizado para realização deste
trabalho empregou a solução de telefonia IP do fabricante Cisco Systems, centrada em seu
processador de chamadas telefônicas denominado CallManager. Apesar da solução
implementada ser específica de um fabricante, este trabalho aborda temas e conceitos que
podem ser aplicados a outras arquiteturas.
Motivação e Justificativa
Um dos problemas enfrentados atualmente pelas empresas consiste em otimizar os recursos
de informática e telefonia objetivando a redução de custos e a disponibilização de novas
facilidades a seus funcionários, que, conseqüentemente, torna-las-á mais eficientes e
competitivas no mercado.
A tecnologia para implantar um sistema de telefonia totalmente integrado com a rede de
dados numa empresa já está disponível e tem levado as empresas a considerar sua utilização.
Uma vez definida a utilização dessa tecnologia, tendo sido realizada a especificação e compra
de seus componentes, prossegue-se ao estágio de ativação. Neste momento, um grande
número de informações devem ser levantadas, organizadas, mapeadas para parâmetros
específicos da solução e documentada. A partir de então, pode-se proceder à configuração
propriamente dita. Para desempenhar esta atividade é necessário conhecimento e experiência
nas tecnologias de dados, de voz e na integração de ambas, o que torna a questão
relativamente complexa devido ao grande número de variáveis. Existem diversos livros,
documentos e manuais de produto sobre o assunto, mas não foi encontrado um método que
descrevesse, do ponto de vista prático, como organizar estas informações e posteriormente
ativar a solução.
Assim, esta dissertação propõe um método que, a partir de uma solução já definida, venha a
orientar os profissionais na tarefa de ativar uma solução dentro de prazos e custos adequados e
que a mesma atenda às necessidades previstas no projeto.
Desta forma, o trabalho aqui proposto pretende:
descrever um método para planejar, instalar, configurar e testar uma solução de telefonia
IP tomando como referência um caso prático;
apresentar os passos e decisões tomadas para configuração, ativação e teste da solução;
avaliar, ao final da implantação, se a solução de telefonia atendeu ou não às expectativas
para a qual foi projetada.
Organização do Trabalho
•

Capítulo 1: Introdução

•

Capítulo 2: Conceitos sobre Telefonia IP

Este capítulo aborda: a evolução das soluções de transmissão de voz, os padrões
empregados na telefonia IP (H.323, SIP (Session Initiation Protocol) e MGCP (Media
Gateway Control Protocol)), os fatores que afetam a qualidade da voz, as técnicas
disponíveis para garantia da qualidade de serviço e a abordagem em camadas de um
projeto de telefonia IP.
•

Capítulo 3: Método para Implantação de Telefonia IP

Este capítulo apresenta a descrição detalhada de cada fase do método sugerido para
implantação de um projeto de telefonia IP.
•

Capítulo 4: Aplicação do Método no Estudo de Caso

Este capítulo descreve a aplicação do método em um estudo de caso.
•

Capítulo 5: Considerações Finais

Este último capítulo avalia as contribuições deste trabalho e apresenta sugestões para
futuras dissertações.
•

Anexos que apresentam o seguinte conteúdo:

ANEXO A - Apoio para Definição à Política de Restrição de Chamadas: esse anexo
relaciona os vários tipos de chamadas telefônicas padronizadas pela Anatel (Agência
Nacional de Telecomunicações).
ANEXO B – Exemplo do Plano de Numeração dos Gateways de Voz H.323: esse anexo
apresenta um exemplo de como obter o plano de numeração em roteadores configurados
com o padrão H.323.
ANEXO C – Relação de Equipamentos do Estudo de Caso: esse anexo apresenta uma
relação completa dos equipamentos instalados no estudo de caso.
ANEXO D – Configuração dos Gateways de voz: esse anexo apresenta a configuração em
formato de linhas de comando dos gateways de voz instalados.
ANEXO E – Complementos do Projeto: contém um conjunto de procedimentos para
instalação, observações e instruções para uso dos aparelhos telefônicos.
Kit com tabelas propostas nesta dissertação – CDROM contendo a versão eletrônica da
dissertação e conjunto de formulários desenvolvidos para a aplicação do método de
implantação proposto neste trabalho.

Conceitos sobre Telefonia IP
Evolução das Soluções de Transmissão de Voz no Ambiente Corporativo
A tecnologia tradicional para transmissão de voz no ambiente corporativo consiste
tipicamente no emprego de equipamentos para comutação das chamadas (PBX - Private
Branch eXchange) e da rede de telefonia pública (PSTN - Public Switched Telephone
Network) para a comunicação entre as unidades remotas, conforme apresentado na Figura 2-1.
Nesta situação, a transmissão de voz é um sistema totalmente isolado da rede de dados.

Figura 0-1 - Voz e dados como entidades separadas
Posteriormente, as corporações migraram para soluções que permitiam transferir o fluxo de
voz pela rede de dados objetivando principalmente a redução de custos, denominada toll
bypass. Esta situação é apresentada na Figura 2-2.

Figura 0-2 - Toll bypass
A transmissão de voz empregava tecnologias de camada dois do modelo OSI (Open System
Interconnect) como Frame Relay e ATM (Asyncronous Transfer Mode), que eram bem
adequados para algumas aplicações. No entanto a transmissão de voz em tecnologia de
camada três do modelo OSI como o IP, adicionou vantagens como [McQUERRY01]:

•

chaveamento de chamadas de forma automática (as chamadas simplesmente seguem o
roteamento IP, sem necessidade de explicitamente configurar uma rota para elas).

•

interoperabilidade com outras aplicações de voz sobre IP, como NetMeeting da
Microsoft e softphones nos microcomputadores. VoFR (Voice over Frame Relay) e
VoATM (Voice over ATM) são tecnologias apenas de toll bypass mas voz sobre IP
abre um novo mundo de aplicações baseadas em voz.

Finalmente, houve a necessidade de mudanças para arquiteturas de telefonia baseada em
padrões, cujo principal objetivo é prover comunicação fim a fim além de um sistema de
mensagens unificada (integrando fax, e-mail e voice mail), reduzindo o custo de propriedade e
habilitando o aparecimento de novas aplicações. Esse sistema, conhecido como telefonia IP, é
apresentado na Figura 2-3.

Figura 0-3 - Convergência total
Porém para se transportar voz sobre tecnologias de camada três com qualidade, um conjunto
de desafios e soluções são necessários [McQUERRY01]:
•

atraso e variação do atraso (jitter): consiste no tempo gasto para propagação da
informação pela rede e sua variação. Ela pode ser endereçada por meio de métodos de
reserva de bandas como o protocolo RSVP (Resource Reservation Protocol)
[BRADEN97] ou por meio de mecanismos de diferenciação de tráfego (DiffServ Differentiated Service) [BRAKE98].

•

enfileiramento dos pacotes: ele pode ser resolvido empregando-se vários mecanismos
de filas que garantem que a voz seja transmitida prioritariamente sobre outras
aplicações.

•

perda e ordenação de pacotes: pode ser resolvida por meio do emprego de protocolos
como o RTP (Real-Time Transport Protocol) e RTCP (Real-Time Control Protocol)
[SCHULZRINNE96].

•

largura de Banda: essa questão pode ser endereçada por meio da utilização de padrões
para compressão de voz como o G.729 do ITU (International Telecommunication
Union) [ITU 99].

Portanto, para emprego deste tipo de tecnologia é fundamental que a rede de dados suporte
mecanismos de qualidade de serviços (QoS – Quality of service) tanto na rede local (LAN –
Local Area Network) quanto na rede de longa distância (WAN – Wide Area Network).
Protocolos de Voz sobre IP e o Modelo de Camadas OSI
A Figura 2-4 apresenta a pilha de protocolos ou entidades empregadas na telefonia IP e o
modelo de referência de camadas OSI [McQUERRY01].
Aplicação

Softphone, Fala humana

Apresentação

Codecs (G.711,G729,etc)

Sessão

H.323, SIP, MGCP, SCCP

Transporte

RTP/UDP (media); TCP/UDP (sinal)

Rede

IP (ToS,DSCP,LLQ)

Enlace

Frame Relay, ATM, Ethernet, MPPP,etc

Física

Porta das interfaces

Figura 0-4 – Modelo de camadas para telefonia IP
Iniciando na parte inferior, tem-se a camada física, que pode ser qualquer meio usado para
transportar IP, como cabos de par trançado (Ethernet), interfaces seriais (V.35), ISDN
(Integrated Services Digital Network), etc.
A camada de enlace indica que o IP, e portanto voz sobre IP, pode usar vários formatos
diferentes de quadros. Isto inclui o MPPP (Multilink Point to Point Protocol), Frame Relay,
ATM, Ethernet entre outros.
A camada de rede irá naturalmente usar o IP como método para transportar a voz, mas o IP
necessita de alguma ajuda. Devido ao atraso e variação do atraso, o IP necessita empregar
alguns mecanismos de enfileiramento para garantir que a voz não espere para ser transmitida
quando competindo com dados. Um esquema avançado de enfileiramento deve ser utilizado
nos roteadores para que a voz tenha preferência de transmissão sobre os dados. Além disto,
um esquema de marcação, como por exemplo, o “IP precedence” deverá também ser usado
para diferenciar os pacotes.

Na camada de transporte, o UDP (User Datagram Protocol) é o protocolo utilizado para o
transporte da voz. Devido à ausência de mecanismos de ordenamento de pacotes, o RTP irá
adicionar um número de seqüência e um mecanismo de temporização para garantir que os
pacotes sejam entregues na seqüência apropriada. Opcionalmente poderá ser utilizado o
RSVP que reservará uma banda de transmissão ao longo do caminho da voz IP. Esse
protocolo garante que uma largura de banda suficiente seja alocada para as conversações de
voz ao longo do caminho.
Na camada de sessão, muitas redes de voz sobre IP irão escolher o uso do padrão H.323 do
ITU-T [ITU 99], cujos componentes chamados gateway e gatekeeper darão permissão às
conexões de voz e garantirão que a origem e destino cheguem a um acordo em relação às
capacidades (tais como voz e vídeo) e que os eventos de conexão e desconexão sejam feitos
da forma apropriada. Outros métodos para se obter os mesmos objetivos incluem o SIP
[HANDLEY99] [ROSENBERG02] e SDP (Session Description Protocol) [HANDLEY98].
Estes métodos são padrões do IETF (Internet Engineering Task Force) que provêm anúncio e
informações sobre sessões multicast para aplicações numa rede IP. Embora incompatíveis
com os métodos do H.323, os métodos do IETF estão ganhando popularidade como
alternativas viáveis. Outra alternativa ao H.323 é o MGCP [ARANGO99], que é um
protocolo tipo mestre/escravo, em que o MGC (Media Gateway Controller) envia comandos
aos MG (Media Gateway) que estão sob seu controle. Existem ainda protocolos proprietários
que também empregam o modelo mestre/escravo utilizado pelos seus telefones IP e gateways
de voz.
A camada de apresentação é a camada que entende e interpreta o formato dos dados. Essa
camada se preocupa com a codificação e métodos de compressão usados para transporte da
voz, tais como o G.729 e o G.711 [ITU 99].
A camada de aplicação é exemplificada pela própria voz ou aplicativos como os softphones.
Todas as camadas da pilha de protocolos IP são usadas coletivamente para garantir que o
atraso e ordem dos pacotes não sejam mais um problema. Nem todas as aplicações de voz
usam todos os métodos de todas as camadas.
Padrões e Protocolos Utilizados pela Telefonia IP
Existem diversos padrões desenvolvidos para telefonia IP, como o H.323, SIP, MGCP,
MEGACO/H.248 e outros proprietários.
O emprego destes padrões pode ser classificado em dois grupos distintos de terminais:
“endpoints inteligentes” e “endpoints controlados por estímulos” [HERSENT03].
Os “endpoint inteligentes” são uma designação de marketing para terminais que possuem uma
máquina de estado interna, a qual permite minimizar a quantidade de interações com a rede
tomando decisões localmente e gerenciando internamente serviços como por exemplo:
•

quando o fone é removido do gancho, o “endpoint inteligente” gera do tom de
discagem localmente sem notificar outro elemento da rede;

•

quando chega uma chamada o telefone toca a campainha automaticamente. O tipo de
campainha é definido localmente pelo telefone.

•

quando recebe duas chamadas, o “endpoint inteligente” pode gerar um tom de espera
localmente e pode alternar entre a música em espera e a chamada localmente.

Em voz sobre IP, o H.323 [ITU99] e o SIP [HANDLEY99] [ROSENBERG02] são ambos
considerados padrões para uso com “endpoint inteligentes” e definem assim uma arquitetura
distribuída de telefonia, ou “peer-to-peer”.
Um “endpoint controlado por estímulo” é um equipamento que não tem noção do que é uma
chamada telefônica. Ele é puramente um escravo e as funções básicas do hardware são
controladas diretamente por um protocolo simples como por exemplo:
•

quando o fone é removido do gancho, o “endpoint controlado por estímulo” não toma
nenhuma ação. Ele simplesmente notifica o controlador de chamadas que um evento
ocorreu. Se o controlador de chamadas desejar, ele deverá enviar um comando para
que o telefone apresente o tom de discagem.

•

um “endpoint controlado por estímulo” nunca recebe um comando de estabelecimento
de chamada. Ele nem ao menos sabe o que é. Ele recebe um comando do controlador
de chamadas para ativar a campainha. O controlador de chamadas pode especificar
qual o tipo de campainha caso o endpoint suporte vários.

•

quando um “endpoint controlado por estímulo” recebe duas chamadas, o controlador
de chamadas irá simplesmente instruir ao endpoint que esse toque o tom de espera. A
música em espera é passada pela rede sob a responsabilidade do controlador de
chamadas, não pelo endpoint. Se o usuário pressionar tecla de função associada a
alternar entre chamadas, o controlador de chamadas será notificado e realizará a ação
necessária.

Virtualmente todos os atuais PBXs empregam o uso de “endpoints controlados por estímulo”
com o objetivo de gerenciar as várias teclas de função, display e lâmpadas. No mundo TDM
(Time Division Multiplex), estes protocolos são proprietários e não interoperáveis. Como
exemplo, pode-se citar o “Unistim” da Nortel, o “ABC” da Alcatel e o “Cornet” da Siemens.
No mundo de voz sobre IP pode-se citar o SCCP (Skinny Client Control Protocol) da Cisco
[HERSENT03].
Existem também os protocolos padronizados como o MGCP [ARANGO99] e o
Megaco/H.248 (esforço conjunto do IETF e ITU) [GROVES03] que devido à sua natureza
definem uma arquitetura centralizada de telefonia, ou “master/slave (mestre/escravo)”.
A telefonia IP permite arquiteturas centralizadas ou distribuídas e o emprego de todos estes
padrões, com destaque para o H.323 e o SIP.
No estudo de caso descrito nesta dissertação, foram empregados os padrões H.323, MGCP
versão 0.1 e o proprietário SCCP.
A seguir é apresentada uma visão geral de alguns destes protocolos.
Recomendação H.323
O H.323 é o padrão desenvolvido pelo ITU e provê fundamentos para transmissão de áudio,
vídeo e comunicação de dados sobre redes baseadas em pacotes. De acordo com o H.323,

produtos multimídia e aplicações de múltiplos fornecedores podem interoperar, permitindo
aos usuários se comunicarem sem a preocupação com a compatibilidade [SOARES02].
O padrão descreve quatro componentes principais como base do seu sistema de comunicação,
sendo eles: terminais, gateway, gatekeeper e MCU (Multipoint Control Unit). A arquitetura
do sistema H.323 e a posição de cada componente está descrito na Figura 2-5.

Figura 0-5 - Componentes da arquitetura H.323
Terminais
Um terminal H.323 é um cliente final, que suporta comunicações bidirecionais em tempo real,
com outro terminal H.323, ou com um terminal não-H.323. Essa comunicação consiste em
informações de controle, de indicações, de dados, de fluxos de áudio e ou vídeo entre os dois
terminais. Um terminal deve suportar voz, mas pode suportar voz e dados, voz e vídeo, ou
voz, dados e vídeo. A Figura 2-6 ilustra a pilha de protocolos H.323 de um terminal.

Figura 0-6 - Pilha de protocolos H.323 de um terminal
Em que:
H.225.0 Call Signaling: protocolo que permite o estabelecimento de chamada e transmite sua
sinalização e controle.
H.225.0 RAS (Registration, Admission and Status): protocolo usado para comunicação com o
gatekeeper.
H.245: protocolo usado para negociar o canal e os seus parâmetros.
T.120: protocolo para compartilhar dados.
G.7xx: codecs de áudio do ITU (por exemplo: G.711, G.729).
H.26x: codecs de vídeo do ITU (por exemplo: H.263).
RTP: protocolo de transporte definido na RFC 1889 [SCHULZRINNE96] e utilizado para
transmissão em tempo real de áudio e vídeo. Uma vez que o sinal de áudio é transportado
usando o UDP, é necessário uma forma de seqüenciar os pacotes. O cabeçalho RTP contém o
número de seqüência e o timestamping do pacote, possibilitando ao dispositivo que os está
recebendo armazená-los no buffer tanto quanto necessário para eliminar o jitter e a latência,
sincronizando o pacote e permitindo que a reprodução dos fluxos seja feita de forma contínua.
O UDP por sua vez, é o responsável por prover os serviços de multiplexação e verificação do
checksum. O RTP adiciona um overhead significativo ao pacote de voz. Um total de 12 bytes
do cabeçalho do RTP é necessário para transportar voz, mas um cabeçalho maior pode ser
necessário para outros tipos de fluxo.
RTCP: também descrito na RFC 1889 [SCHULZRINNE96]. O RTCP envia para todos os
participantes de uma sessão RTP pacotes de controle. Dentre as funções do RTCP pode-se
destacar:
•

Feedback: prover um retorno sobre a qualidade dos fluxos de informação;

•

CNAME (Canonical Name): identificadores que o RTCP carrega para os participantes
de uma sessão RTP. Os receptores RTP precisam desta informação para sincronizar
áudio e vídeo;

•

Controle de taxa de envio de pacotes.

Componentes do H.323
Gateway
O gateway provê interoperabilidade entre as redes nativas H.323 e as redes não-H.323, tais
como: PSTN e PBXs. Gateways permitem que telefones convencionais se comuniquem com
usuários da rede de voz sobre IP. Os gateways são tradutores que convertem pacotes
comutados para circuitos comutados de voz e vice-versa.
No lado H.323, o gateway utiliza a sinalização de controle H.245 para troca de parâmetros, a
sinalização de chamadas H.225.0 para estabelecer e liberar chamada e a H.225.0 RAS para o

registro com o gatekeeper. Do lado da rede de comutação de circuitos, o gateway utiliza os
protocolos específicos dessa rede (por exemplo: ISDN, FXO - Foreign Exchange Office, etc.).
Um terminal H.323 pode se comunicar com outro terminal H.323 da mesma rede diretamente
sem o envolvimento de um gateway. O gateway pode ser omitido, caso não se estabeleça
conexões com a rede não-H.323 (como por exemplo: PSTN, PBX, etc.).
Gatekeeper
Os gatekeepers são entidades opcionais em uma rede H.323 e atuam de forma similar às
centrais privadas (PBXs) nas redes convencionais de voz.
O gatekeeper atua como o ponto central para todas as chamadas dentro de uma zona H.323
(conjunto de terminais, gateways e MCUs controlados por um gatekeeper) e provê funções
como:
•

tradução de endereço: traduz apelidos (endereço de e-mail, ou endereço telefônico)
para o endereço IP que identifica o terminal H.323 de destino.

•

controle de admissão: autorização de acesso da rede local usando requisições de
autorização, mensagens de confirmação e rejeição por meio do protocolo H.225.0
RAS entre pontos finais da rede H.323 e o gatekeeper.

•

gerenciamento de banda: provê controle de uso da banda por meio da utilização do
protocolo H.225.0 RAS. Pode-se estabelecer um valor limite para o número de
conexões simultâneas para uma zona H.323, garantido que o sistema não ocupe toda a
banda de rede disponível.

•

gerenciamento de zona: o gatekeeper provê as funções acima para terminais, MCUs e
gateways, os quais são registrados em uma zona H.323 de controle.

MCU
Os MCUs provêem suporte para conferência de três ou mais terminais H.323. Todos os
terminais participantes de uma conferência estabelecem uma conexão com o MCU. O MCU
gerencia os recursos de conferência, negocia o tipo de codec a ser utilizado entre os terminais
e pode manipular o fluxo de informações de media.
Os gatekeepers, gateways e MCUs são componentes logicamente separados no padrão H.323,
mas podem ser implementados dentro de um único equipamento físico.
Mensagens e Operação
A sinalização H.323 emprega um subconjunto de protocolos para estabelecer a conexão entre
terminais. Um deles é o H.225.0 que possui duas partes. Uma delas é uma variante do Q.931
do ITU (camada três do IDSN) e é responsável pelo estabelecimento da chamada entre os
terminais. A outra parte, o H.225.0 RAS é responsável pelo registro e outros controles de
admissão quando um gatekeeper é utilizado. Por fim, o H.245 que é responsável pela troca de
capacidades entre os terminais e abertura dos canais de media.

O H.225.0 permite a troca das seguintes mensagens;
•

Setup: mensagem utilizada para iniciar as chamadas;

•

Call Proceeding: indica que a chamada está sendo encaminhada;

•

Alerting: sinaliza ao endpoint de origem que o endpoint de destino está sendo
chamado;

•

Connect: sinaliza que a sessão está sendo estabelecida e foi aceita pelo endpoint de
destino;

•

Release Complete: finaliza a chamada.

O H.225.0 RAS é utilizado entre endpoints e gatekeepers com intuito de permitir que o
gatekeeper gerencie os endpoints da sua zona. Por meio dessa sinalização, um terminal se
registra em um gatekeeper e esse permitirá que o terminal acesse ou não os recursos da rede.
As seguintes mensagens podem ser utilizadas:
•

GRQ (Gatekeeper Request): usado por um endpoint para descobrir seu gatekeeper;

•

GCF (Gatekeeper Confirmation): usado por um gatekeeper ao anunciar-se a um dado
endpoint;

•

RRQ (Registration Request): usado por um endpoint ao registra-se em um gatekeeper;

•

RCF (Registration Confirmation): indica sucesso no registro de um endpoint em um
gatekeeper;

•

RRJ (Registration Reject): indica insucesso no registro de um endpoint em um
gatekeeper;

•

ARQ (Admission Request): enviado por um endpoint a um gatekeeper requisitando
permissão para participar de um chamada;

•

ACF (Admisson Confirmation): enviado por um gatekeeper a um endpoint negando
permissão de participar de um chamada;

•

DRQ (Disconnect Request): solicita encerramento da chamada;

•

DCF (Disconnect Confirmation): confirma encerramento da chamada.

O H.245 responsável por gerenciar o transporte de mídia entre os participantes da sessão
H.323 deve garantir que a mídia enviada por um endpoint seja recebida e entendida pelo
outro. Ele inclui as seguintes mensagens;
•

TCS (Terminal Capaility Set): conjunto de mensagens para determinar as capacidades
de cada endpoint que participa da chamada;

•

MasterSlaveDetermination: conjunto de mensagens para configurar uma conferência;

•

OLC (Open Logical Link Channel): mensagem final, enviada após as mensagens de
TCS e master/slave serem processadas, que abre um canal de mídia;

•

EndSessionCommand: inicia e confirma o encerramento de uma chamada.

A Figura 2-7 exemplifica a seqüência de conexão de uma chamada quando essa se processa
por meio de um gatekeeper. Essa seqüência pode ser dividida em 4 fases:
•

Requisição de admissão

•

Estabelecimento da conexão

•

Troca de capacidades

•

Abertura do Meio

Figura 0-7 - Fluxo da chamada com gatekeeper
Antes de um endpoint poder usar um gatekeeper, ele deve primeiramente se registrar nele.
Para registro, um endpoint deve reconhecer o endereço IP do gatekeeper. Isto pode ser feito
por meio de uma configuração manual prévia ou pelo envio de uma mensagem multicast
GRQ (Gatekeeper Request) e aguardar uma resposta de GCF (Gatekeeper Confirmation)
informando o endereço IP do mesmo.

Após isto, inicia-se o registro do endpoint no gatekeeper por meio da mensagem RRQ
(Registration Request) e pela confirmação RCF (Registration Confirm). Por meio deste
processo, o gatekeeper determina a localização e identidade do endpoint.
Após essa fase preliminar, se dará então início ao estabelecimento da chamada em si. Uma
requisição de admissão ARQ (Admission Request) é enviada pelo endpoint que origina a
chamada ao gatekeeper. Essa requisição de admissão consiste no número do telefone com o
qual se deseja conectar, juntamente com a informação sobre quem está sendo chamando. O
gatekeeper examina a requisição, determina o endpoint de origem e se os recursos estão
disponíveis para completar a chamada. O gatekeeper posteriormente executa a tradução de
endereço, procura o número do telefone destino e converte esse para o endereço IP do destino.
Após isto, o gatekeeper envia essa resposta de volta ao originador da chamada (ACFAdmission Confirmation). A primeira fase da conexão H.323 está completa.
A segunda fase da conexão do H.323 é também parte do protocolo H.225.0. O protocolo
H.225.0 sobre TCP, usado nesta fase da conexão, é derivado do protocolo ITU-T Q.931 usado
em conexões ISDN. Ele deve obrigatoriamente usar o TCP ao invés do UDP para fazer a
conexão, porque neste ponto, quem está originando a chamada está estabelecendo sua
conexão atual para o destino. Uma mensagem de Setup é enviada para o destino, solicitando
que um canal de comunicação seja aberto. O destino verifica a identificação de quem está
originando a chamada e procura em sua base de dados pela existência do número do telefone
de destino. Se o número do telefone de destino existir e não houver limitações de segurança
ou período de acesso imposto, o destino responde ao originador da chamada com uma
mensagem de conexão permitindo ao mesmo prosseguir para a próxima fase.
Na terceira fase da seqüência de conexão, conhecida como H.245, os endpoints de origem e
destino assumirão tarefas de troca de capacidades. Isto pode incluir decisões, como por
exemplo, se cada endpoint está requisitando vídeo e voz. Um dos lados pode declinar o vídeo
porque é, por exemplo, um telefone IP que suporta apenas voz. Também é incluída a troca de
códigos e capacidades de compressão. Uma vez que as capacidades estejam acordadas, o
destino envia uma mensagem de alerta para ao originador da chamada, requisitando a abertura
de um canal lógico. É neste ponto que o destino notifica ao seu usuário que existe uma
chamada entrante, tal como ativando o som da campainha. Neste ponto, o caminho de
comunicação não está aberto, mas ambos concordam que o canal está pronto para ser aberto.
Na última fase, o usuário do destino atende a chamada entrante, retirando o telefone do
gancho. Neste ponto, o H.225.0 é novamente usado para encerrar o trabalho. Quando o
usuário do destino responde à chamada, mensagens de conexão são trocadas e confirmadas
entre a origem e o destino, o canal é aberto e o meio agora está pronto para uso.
MGCP
O MGCP é um protocolo do IEFT definido na RFC 2705 [ARANGO99] do tipo
mestre/escravo, por meio do qual o MGC envia comandos para os MG (Media Gateways) que
estão sob o seu controle. O MGCP supõe que toda a inteligência do controle das chamadas é
realizada externamente ao gateway de voz (MG).
O MGCP usa o SDP para carregar parâmetros relevantes para o gateway, tais como: endereço
IP, número da porta UDP, tipo de mídia (áudio ou dados), etc. A funcionalidade do SDP é
similar à do H.245 do H.323.
O MGCP emprega comandos bem simples no processo de negociação entre o MG e o MGC e
utiliza o UDP como protocolo de transporte. A porta padrão é UDP 2427 embora a mesma

seja configurável. Todos os comandos requerem uma mensagem de reconhecimento. Existem
nove comandos:
•

EPCF (EndpointConfiguration): um MGC pode usar esse comando para informar ao
gateway qual o tipo e codificação de sinal que será recebida pelo endpoint, como por
exemplo, codificação de áudio em “a-law” ou “µ-law”.

•

CRCX (CreationConnection): o MGC pode usar esse comando para solicitar a criação
de uma conexão que termina num endpoint dentro de um MG.

•

MDCX (ModifyConnection): o MGC utiliza esse comando para alterar parâmetros
associados com uma conexão previamente estabelecida.

•

DLCX (DeleteConnection): esse comando pode ser enviado pelo MGC ou MG para
encerrar uma conexão previamente estabelecida.

•

RQNT (RequestNotification): o MGC pode enviar esse comando ao gateway para
instruí-lo a procurar por eventos específicos tais como ações de colocar ou remover o
fone no gancho ou por tons DTMF (Dual-Tone MultiFrequency).

•

NTFY (Notify): o MG utiliza esse comando para informar ao MGC quando o evento
solicitado ocorreu.

•

AUEP (AuditEndponint): o MGC emprega esse comando para descobrir o estado de
um endpoint, como por exemplo, qual protocolo de compressão está sendo utilizado
no momento.

•

AUCX (AuditConnections): o MGC emprega esse comando para descobrir o estado de
uma conexão ativa.

•

RSIP (RestartInProgress): o MG emprega esse comando para informar ao MGC que
um endpoint ou grupo de endpoints está ou não operacional.

É importante lembrar que este protocolo é utilizado apenas para controle. Nenhum fluxo de
voz é transmitido por meio do MGCP. Todos os fluxos de voz ocorrem diretamente entre os
telefones e o gateway.
Apenas para exemplificar, no estudo de caso desta dissertação, o CallManager foi
configurado para operar como um MGC (ou CA - Call Agent) e os gateways Cisco 3725,
3745 e VG224 como MG. As portas digitais ou analógicas (E1, FXO e FXS ( Foreign
Exchange Station)) destes gateways são os endpoints.
Os gateways MGCP são identificados pelo domain name e seus endpoints por um nome local
dentro do gateway, que depende do tipo de endpoint e deve obedecer a uma hierarquia. No
momento da configuração dos equipamentos é importante ater-se a este detalhe, pois eles são
identificados pelo nome (host name) e não pelo endereço IP.

A seguir é apresentado um exemplo desta identificação utilizada no estudo de caso: S1/DS10@BR001NR0252, em que “BR001NR0252” é o host name do gateway 3745. O “S1” é o
slot 1 onde está a porta de voz, “DS1” é o tipo de tronco (ISDN-PRI) e “0” é a posição da
interface de voz no slot 1.
SIP
O SIP é um protocolo de sinalização para estabelecimento, manutenção e encerramento de
sessões multimídia com um ou mais participantes. Ele foi originalmente descrito na RFC
2543 [HANDLEY99] que foi posteriormente substituída pela RFC 3261 [ROSENBERG02].
O SIP emprega outros protocolos do IETF para definir outros aspectos das sessões de voz
sobre IP e multimídia, como por exemplo:
•

URLs (Uniform Resource Locators ) para endereçamento;

•

DNS (Domain Name Server) para serviços de localização;

•

SDP [HANDLEY98] para descrever o conteúdo da sessão (nome da sessão, período
que estará ativa, tipo de mídia, protocolo de transporte, número de porta, formato da
mídia e informações sobre a banda utilizada);

•

SAP (Session Announcement Protocol) [HANDLEY00] para anunciar uma descrição
de uma sessão para usuários interessados, enviando periodicamente um pacote de
anúncio UDP para um endereço multicast;

•

o RTSP (Real Time Streaming Protocol) [SCHULZRINNE98] para se conectar a um
servidor de dados em tempo real;

O SIP é baseado em formato texto (ASCII) de fácil implementação e resolução de problemas.
Sua arquitetura é similar à do protocolo HTTP (cliente/servidor), onde as requisições são
geradas pelos clientes e enviadas ao servidor.
Os serviços do SIP para o estabelecimento e o encerramento de sessões multimídia incluem:
•

localização do usuário;

•

capacidades dos usuários como tipo de mídia e parâmetros a serem usados;

•

disponibilidade e desejo do usuário em participar da chamada;

•

estabelecimento da sessão entre as partes e gerenciar o progresso da chamada;

•

transferir e encerrar a chamada.

Embora o IETF tenha feito um grande progresso em definir extensões que permitam o SIP
trabalhar com as redes de voz tradicionais, sua principal motivação é criar um ambiente que
suporte modelos de comunicações de novas gerações que utilizam a Internet e aplicações de
Internet.

Componentes do SIP
Os componentes do SIP são classificados em agente de usuário e servidores de rede. O agente
de usuário consiste em dois componentes funcionais:
•

UAC (User Agent Client): uma aplicação cliente que inicia a requisição SIP. Em
resumo é o usuário que está chamando.

•

UAS (User Agent Server): é uma aplicação servidor que contata o usuário quando uma
requisição SIP é recebida e retorna uma resposta em nome do usuário que pode ser um
aceite, uma rejeição ou uma requisição de re-direcionamento. Em resumo, é o usuário
que está sendo chamado.

Como exemplo de agentes SIP, podem-se citar os telefones IP, softphones e gateways de voz.
Os servidores de rede podem ser definidos conforme sua função:
•

Proxy Server: componente intermediário que recebe a requisição SIP de um cliente e
determina para quais clientes ou para qual servidor vai enviá-la e a envia. Esse
servidor pode prover funções de autenticação, autorização, controle de acesso à rede,
roteamento, transmissão de requisições confiáveis e segurança.

•

Redirect Server: esse servidor, diferente do servidor Proxy, não encaminha requisições
para outros servidores, mas sim, mapeia o endereço do próximo servidor a ser
contatado. Esse procedimento é similar às requisições feitas a um servidor de DNS.

•

Registrar Server: é um servidor que recebe e aceita requisições de registro, que são
utilizadas para armazenar o local corrente dos usuários.

•

Location Server: é uma abstração de um serviço para obter informação de possíveis
localizações de clientes, para um servidor Proxy ou Redirect.

Mensagens SIP
Uma comunicação SIP envolve dois tipos de mensagens: requisições do cliente ao servidor e
respostas do servidor aos clientes.
Requisições
•

INVITE: indica que um usuário ou serviço está sendo convidado a participar de uma
sessão. O convite inclui uma descrição dos parâmetros da sessão.

•

ACK: confirma que um cliente recebeu uma resposta final a uma requisição de
INVITE.

•

BYE: usado pelo cliente ou servidor para iniciar o encerramento de uma chamada.

•

CANCEL: usado pelo cliente ou servidor para interromper uma requisição que está em
andamento.

•

OPTIONS: solicita informações sobre as capacidades do usuário que está sendo
chamado. O agente que está sendo chamado pode retornar um estado refletindo como
responderá a um convite, como por exemplo, “600” que significa “ocupado”.

•

REGISTER: utilizado pelo cliente para enviar sua localização ao servidor SIP. Os
registros devem ter uma vida finita e devem ser renovados periodicamente.

Respostas
•

1XX - Informational: indica que a requisição foi recebida e o processo está em
andamento.

•

2XX - Successful: indica que a ação requisitada foi completada com sucesso.

•

3XX - Redirection: indica que outra ação deve ser tomada para completar a requisição;
por exemplo, um redirect server responde com “moved” para avisar ao cliente para
redirecionar seu convite.

•

4XX –Client error: indica que a requisição contém uma sintaxe errada ou não pode ser
realizada pelo servidor.

•

5XX – Server error: indica que o servidor falhou ao realizar um requisição
aparentemente válida.

•

6XX – Global failure: a requisição não pode ser realizada em nenhum servidor.

Endereçamento SIP
No protocolo SIP, os participantes são identificados pelas SIP URLs (usuário@host)
precedidos de “sip:” ou “sips:” (para conexões SIP seguras). Um endereço consiste em um
usuário opcional, uma descrição do host e parâmetros opcionais para qualificar o endereço
mais precisamente. A descrição do host pode ser o nome do domínio ou um endereço IP. Uma
senha é associada a um usuário e um número de porta é associado à descrição do host.A
seguir são apresentados alguns exemplos de endereçamento SIP:
•

sip:nelson@x.com.br

•

sip:1121115353@gateway.com; user=phone (user=phone indica que à parte de
usuário é um número telefônico e não uma seqüência literal de números)

•

sip:1121115353; password=changeme@10.1.1.1

•

sip:nelson@10.1.1.1

Operação
Um endereço SIP pode ser obtido de diversas formas: interagindo com o usuário,
memorização de uma sessão anterior ou interagindo com um servidor de rede. Para um
servidor de rede poder ajudar, ele deve primeiramente reconhecer o endpoint na rede. Esse
conhecimento deve residir no location server e ser dinamicamente adquirido pelo registrar
server. Para contribuir para esse conhecimento dinâmico, os endpoints devem se registrar no
registrar server.
Para resolver um endereço, um UA emprega uma variedade de mecanismos internos tais
como uma tabela local de hosts, DNS lookup, finger, rwhois, ou LDAP (Lightweight
Directory Access Protocol), ou deixa esta responsabilidade com um servidor da rede, que
utiliza qualquer ferramenta disponível ou interage por meio de uma interface não padronizada
com o location server.
Se um UAC reconhece um UAS destino, o cliente se comunica diretamente com o servidor.
Em situações em que o cliente é incapaz de estabelecer um relacionamento direto, o cliente
solicita assistência a um servidor na rede. Assim, existem três modelos para o estabelecimento
da chamada: o direto, por meio do proxy server e por meio do redirect server.
O acesso direto é mais rápido e mais eficiente, entretanto tem desvantagens como, depender
de informações memorizadas ou mecanismos internos para resolver endereçamentos, que se
tornam obsoletos devido à mobilidade.
O uso do proxy server responde a essa questão, centralizando o controle e gerenciando o
estabelecimento da chamada, provendo um mecanismo dinâmico e atualizado para resolução
de endereços. A desvantagem deste método é que uma falha no proxy server, torna o UA
incapaz de estabelecer suas sessões.
A Figura 2-8 apresenta a seqüência de mensagens para se estabelecer uma chamada. Observe
que embora o servidor atue em nome do UA, os UAs estabelecem uma sessão RTP
diretamente entre eles.

Figura 0-8 - Estabelecimento de chamada SIP usando o proxy server
O redirect server é programado para descobrir o caminho para o destino. Em vez de enviar o
convite ao destino, o redirect server retorna ao UA as coordenadas do destino, para que ele
tente diretamente.
O redirect server oferece muitas vantagens em relação ao proxy server. Entretanto, o UA tem
um trabalho mais pesado porque ele deve iniciar o convite subseqüente. A Figura 2-9
apresenta a seqüência de troca de mensagens para estabelecer uma chamada utilizando-se o
redirect server.

Figura 0-9 - Estabelecimento de chamada SIP usando o redirect server
Protocolos Proprietários
Alguns fabricantes de sistemas de telefonia IP empregam além dos padrões descritos
anteriormente, variações proprietárias desses ou protocolos totalmente proprietários. Como
exemplo pode-se citar o Cisco SCCP, o 3COM NBX e o Nortel Unistim.
Alguns equipamentos do estudo de caso apresentado nesta dissertação utilizaram o protocolo
SCCP. Por esse motivo, o mesmo será descrito de forma simplificada a seguir.
A Cisco criou um sistema de mensagens para permitir que clientes tais como os telefones IP
pudessem se comunicar com seu processador de chamadas CallManager. Esse sistema de
mensagens é denominado SCCP ou simplesmente Skinny. Esse sistema de mensagens é um
protocolo do tipo mestre/escravo bem leve, mas com um rico conjunto de facilidades. Isto
significa que o CallManager controla quase todas as funções dos telefones IP. A vantagem de
utilizar o SCCP sobre outros padrões como o H.323 ou TAPI (Telephony Application
Programming Interface) é que, devido a sua natureza de ser um protocolo leve, permite que
características possam ser adicionadas com o emprego de poucos recursos no telefone.
O CallManager além de controlar os telefones IP, provê também as facilidades de sinalização
para outras entidades usando o MGCP, H.323, TAPI/JTAPI (Telephony Application
Programming Interface / Java Telephony Application Programming Interface).
O client SCCP emprega os seguintes protocolos:
•

TCP/IP de ou para um ou mais CallManagers para transmitir e receber estímulos.

•

RTP/UPD/IP de ou para um cliente SCCP similar ou terminal H.323 para áudio.

A mensagem SCCP é dividida em três partes distintas:

•

o header contém a data, hora e serviço. Ex: “03/15/2001 05:34:41.926 Cisco
CallManager”.

•

o tail, que inclui o cluster ID, o node ID, o Correlaction Tag, o endereço IP e o nome
do

equipamento.

Ex:

“<CLID::DLS2-CM152-SRV-Cluster><NID::DLS2-

CM152SRV4><CT::1,100,96,1.69)<IP::172.28.238.62><DEV::SEP003094C2D11F>
”.
•

o display, que identifica o que está acontecendo entre os equipamentos e serviços. Ex:
“StationInit: 1a3e8b54 OffHook”. O “StationInit” significa a entrada de uma
mensagem TCP oriunda de um terminal SCCP que atingiu o CallManager. O
“1a3e8b54”, representa um número único por CallManager que identifica o telefone.
O “OffHook” significa que o terminal SCCP retirou o fone do gancho. Outro exemplo
pode ser a mensagem: ...”StationD: 1a3e8b54 DisplayText text=’

3000

‘...”.

“StationD” significa que o CallManager está enviando uma mensagem SCCP ao
telefone e “3000” representa o número de ramal do telefone.
Existe um grande número de mensagens que podem ser trocadas entre o CallManager e os
terminais SCCP. A relação destas mensagens e sua descrição detalhada pode ser encontrada
na referência [GIRALT03].
A Figura 2-10 exemplifica o estabelecimento simplificado de uma chamada entre dois
telefones IP após eles já estarem registrados no CallManager.

Figura 0-10- Mensagens SCCP para estabelecer uma chamada
Como pode ser visto neste exemplo, os clientes SCCP tais como os telefones IP não fazem
nada sem as instruções do CallManager. Como as mensagens do protocolo SCCP são no
formato texto em inglês, elas são fáceis de ser entendidas e interpretadas.
Os processadores de chamada encontrados no mercado têm suporte variado aos padrões
descritos. O emprego ou não de um determinado padrão varia conforme o fabricante da
solução. A Figura 2-11 apresenta a interação entre esses processadores e os equipamentos de
voz [YOCOM04] [RAMESCH05].

Figura 0-11 - Sinalizações entre o processador de chamadas e os equipamentos de voz

Fatores que Afetam a Qualidade de Voz
Codec (Coder-Decoder)
O codec é o elemento responsável pela conversão do sinal de voz que é de natureza analógica
para um formato digital e vice-versa. O codec deve utilizar uma banda de passagem reduzida
e manter a qualidade do sinal de voz o mais próximo possível da original.
Para medir a qualidade da voz, existe uma variedade de formas, entretanto a mais largamente
utilizada e aceita é o MOS (Mean Opinion Score) [HARDY03]. O MOS é uma métrica
subjetiva baseada na estimativa humana. Durante o processo de avaliação, uma pessoa ouve
amostras e as classifica utilizando uma escala de medida de um (ruim ou insatisfatório) a
cinco (excelente).
A Tabela 2-1 relaciona os codecs mais comumente encontrados no mercado e algumas de
suas características [DOUSKALIS00].

Tabela 0-1 - Codecs
Técnica de Compressão

Codec

Banda (kbps)

Atraso (ms)

MOS

G.711

PCM (Pulse Code Modulation)

64

0.75

4.1

G.726

ADPCM (Adaptive Pulse Code Modulation)

32

1

3.85

G.728

LD-CELP (Low Delay Code Excited Linear Prediction)

16

3.5

3.61

G.729

CS-ACELP (Conjugated Structures Algebraic CELP)

8

10

3.92

G.729a

CS-ACELP (Conjugated Structures Algebraic CELP)

8

10

3.9

G.723.1

MP-MLQ (Multi-Pulse Maximum Likelihood Quantization)

6.3

30

3.9

G.723.1

ACELP (Algebraic Code Excited Linear Prediction)

5.3

30

3.8

Perda de Pacotes
Uma rede IP pode descartar pacotes se a qualidade da rede é ruim ou está congestionada. Os
algoritmos dos codecs podem corrigir pequenas quantidades de perdas, entretanto para uma
quantidade elevada, a voz poderá apresentar sintomas como escorregamento e picotamento.
Atraso e Variação de Atraso
O atraso pode provocar dois tipos de problemas, o eco e a sobreposição das falas. O eco é a
reflexão do sinal de volta para quem o transmitiu e se torna um problema significativo quando
o tempo de ida e volta é superior a 50ms. Longos atrasos tendem a fazer com que ambos os
interlocutores comecem a falar ao mesmo tempo, resultando na sobreposição do diálogo. A
Figura 2-12 mostra a escala de atrasos num único sentido e os efeitos que este produzem na
qualidade do som, conforme definido pelo ITU-T, na recomendação G.114 [SOARES02].

Figura 0-12- Escala de atraso
Existem duas categorias de atraso. O atraso fixo e o variável. Os atrasos fixos incluem o
tempo de propagação, serialização e de processamento. Os variáveis incluem os atrasos de
enfileiramento de pacotes e o de armazenamento para sincronização do sinal de voz (dejitter
buffer).
•

Atraso de propagação: tempo necessário para a propagação do sinal no meio físico.
Varia em função do meio de transmissão. No cabo elétrico é de aproximadamente
6ms/km.

•

Atraso de serialização: é o tempo necessário para transmitir o pacote IP (colocar os
bits no circuito) e é definido pelo tamanho do quadro (bits) dividido pela taxa de

transmissão do enlace (bps). A Tabela 2-2 apresenta o atraso de serialização para
diferentes tamanhos de quadro [CISCO01A].
Tabela 0-2 - Atraso de serialização
64 bytes

128 bytes

256 bytes

512 bytes

1024 bytes

1500 bytes

64 kbps

8 ms

16 ms

32 ms

64 ms

72 ms

187 ms

128 kbps

4 ms

8 ms

16 ms

32 ms

64 ms

93 ms

256 kbps

2 ms

4 ms

8 ms

16 ms

32 ms

46 ms

512 kbps

1 ms

2 ms

4 ms

8 ms

16 ms

23 ms

768 kbps

0,64 ms

1,28 ms

2,56 ms

5,12 ms

8 ms

15 ms

1536 kbps

0,32 ms

0,64 ms

1,28 ms

2,56 ms

5,12 ms

7,5 ms

Pode-se observar que em enlaces cuja velocidade de transmissão é inferiores a 768
kbps cuidados devem ser tomados para evitar que grandes pacotes de dados
introduzam um atraso significativo, prejudicando a qualidade do sinal de voz. Para
estes casos, técnicas de fragmentação e intercalação com os pacotes de voz devem ser
aplicadas. Em enlaces ponto a ponto, normalmente são utilizadas as técnicas de MPPP
com fragmentação e intercalação de quadros. Em enlaces Frame Relay, é utilizada a
técnica FRF.12 especificada pelo Frame Relay Forum. Em geral, os pacotes de dados
são fragmentos de forma a não gerar um atraso maior que 10ms [CISCO01A].
•

Atraso de processamento: é o atraso necessário à amostragem do sinal de voz, sua
codificação, compressão, geração do pacote para transporte, descompressão e
decodificação. Ele é dependente do tipo de codec empregado e varia de uma simples
amostragem de tempo (0,125 ms em G.711) a 30ms (G.723.1). Um outro tipo de
atraso de processamento é o atraso para detecção de atividade de voz ou VAD (Voice
Activity Detection), que introduz um atraso de aproximadamente 5ms [CISCO01A].

•

Atraso por enfileiramento de pacotes: tempo em que os pacotes ficam aguardando
numa fila para serem transmitidos. Ele depende da capacidade dos enlaces da rede, do
congestionamento e do processamento necessário para que eles transitem pela rede.
Para reduzir esse tipo de atraso, técnicas avançadas de enfileiramento de pacotes e
priorização de pacotes devem ser aplicadas.

•

Atraso inserido pelo dejitter buffer: é um atraso inserido devido à necessidade de
remover a variação de atraso que cada pacote está sujeito a ter enquanto transita na
rede. Esse tipo de atraso pode ser significativo no atraso total e normalmente é da
ordem de algumas dezenas de milisegundos. Alguns fabricantes permitem que o
tamanho destes buffers sejam ajustados dinamicamente em função de dados
estatísticos em tempo real coletados da rede.

Todos estes tipos de atraso devem ser somados e ajustados para compor o atraso total do
sistema, que deverá estar dentro das recomendações do ITU-T G.114.
Técnicas para Garantia da Qualidade de Serviço
Existem três tipos de modelo de serviço que uma rede de dados pode oferecer
[SRINIVAS01]:
•

Best effort: modelo de serviço no qual uma aplicação envia dados sempre que
necessita, em qualquer quantidade, sem requisitar permissão.

•

Integrated Service: modelo em que a aplicação requisita explicitamente um tipo de
serviço da rede antes de enviar os dados. Esse modelo utiliza o protocolo RSVP. Para
que esse protocolo funcione corretamente, todos os equipamentos entre os pontos
finais devem implementar o mesmo [SOARES02]. Por esse motivo, em muitos casos
ele não é empregado.

•

Differentiated Service: modelo em que a rede tenta entregar um tipo particular de
serviço baseado no QoS especificado em cada pacote. A rede usa esta especificação
para classificar, policiar e executar um sistema inteligente de fila. Por meio deste
método, os equipamentos da rede podem classificar os pacotes IP em diferentes fluxos
usando o princípio de comportamento por nó, ou seja, PHB (Per-hop behavior)
[BRAKE98].

Por meio de mecanismos apropriados de classificação e de priorização é possível garantir que
o tráfego de voz, que é sensível a atrasos, seja tratado da forma apropriada.
Classificação e Marcação
IEEE 802.1p/Q
O IEEE 802.1Q utiliza dois bytes do quadro de camada 2 do modelo OSI, que acomodam 12
bits utilizados para identificar a qual VLAN (Virtual LAN) pertence o quadro. O IEEE 802.1p
utiliza 3 bits do cabeçalho do 802.1Q, para assinalar uma de oito diferentes classes de serviço
(0 a 7). Estes 3 bits são conhecidos como CoS (Class of Service) e não é persistente fim a fim,
ou seja, param no primeiro roteador da rede. Esse tipo de marcação pode ser utilizado nos
uplinks dos switches Ethernet para priorizar o tráfego de voz.
Os telefones IP normalmente marcam os quadros de voz. Geralmente a classe “5” é destinada
ao fluxo de voz e a classe “3” à sinalização de controle [SRINIVAS01].
ToS – IP Precedence / DSCP
O byte de ToS (Type of Service) é uma solução de camada 3 do modelo OSI e trabalha com
pacotes e datagramas, sendo utilizado para transportar a informação de prioridade fim a fim.
O método de priorização DSCP (Differentiated Services Code Point), utiliza o byte de tipo de
serviço (ToS) no cabeçalho IP, combinando os seis primeiros bits em até 64 combinações

possíveis. O método IP precedence utiliza 3 bits do ToS, resultando em 8 classes de serviço
[BRAKE98].
Os telefones IP também marcam os datagramas de voz. Geralmente o IP precedence “5” ou
DSCP “EF” (Expedited forwarding) são destinados ao fluxo de voz e o IP precedence “3” ou
“AF31” (Assured forwarding) à sinalização de controle [SRINIVAS01]. Caso o elemento
final não marque estes pacotes (como ocorre com alguns tipos de softphones), o switch de
borda da rede deve ser capaz de fazê-lo. Os switches da rede poderão ou não confiar na
informação de QoS presente nos quadros ou datagramas recebidos. Se ele confiar nesses
valores, não haverá necessidade de reclassificação; caso contrário ele deverá alterar para o
QoS apropriado [BRAKE98].
Priorização e Filas
PQ (Priority Queuing)
Neste esquema de priorização, existe um determinado número de filas, cada uma com uma
prioridade, sendo servidas rigorosamente na ordem dessa prioridade. Em outras palavras, a
fila de mais alta prioridade deve estar vazia para que a fila de média prioridade seja servida e
assim por diante. Esse tipo de fila é eficiente para tráfego de alta prioridade, mas pode
paralisar o das filas de menor prioridade.
CQ (Custom Queuing)
Neste esquema de priorização, as filas são servidas no modelo de round robin (uma por vez),
prevenindo a paralisação de uma dada fila ou aplicação. A banda pode ser garantida por meio
da especificação da quantidade limite de bytes transmitidos por cada fila.
WFQ (Weighted Fair Queuing)
Nesta técnica de fila, baseada no fluxo, a alocação de banda é regida pelos bits de precedência
IP. O campo de IP precedence pode ter valores entre 0 (padrão) e 7 e quanto maior o valor,
maior a banda alocada pelo algoritmo. Desta forma, o algoritmo garante que mesmo em
condições de congestionamento, o fluxo de maior prioridade seja atendido mais rápido.
CBWFQ (Class Based Weighted Fair Queuing)
Esta técnica de fila expande a funcionalidade padrão do WFQ por prover suporte a classes de
tráfego definidas pelo usuário. Ela permite especificar a quantidade exata de banda alocada a
uma classe específica de tráfego. Dentro destas classes, os fluxos são atendidos usando o
algoritmo WFQ.
LLQ (Low Latency Queuing) (ou PQ-CBWFQ)
Esta técnica de fila provê um esquema de prioridade rigorosa (PQ) adicional ao esquema da
fila CBWFQ, o qual permitirá que dados sensíveis a atrasos tais como voz sejam desenfileirados e enviados primeiro. Esta é a técnica normalmente empregada para transmissão
de voz em enlaces de baixa velocidade.

WRR (Weighted Round Robin)
Esta técnica de fila provê um tratamento similar ao CQ, em que um tratamento preferencial é
dado às classes de tráfego de mais alta prioridade atendendo-as por um maior período de
tempo. A classificação é baseada no CoS ou ToS/DSCP. Esse esquema de fila é o esquema
normalmente empregado nos switches Ethernet das redes locais.
Mecanismos de Eficiência do Enlace
Compressão de Cabeçalho RTP
O pacote de voz IP é composto por dois componentes: a amostra de voz (payload) e os
cabeçalhos IP (20 bytes), UDP (8 bytes) e RTP (12 bytes). O tamanho do payload depende do
codec utilizado e da taxa de amostragem. Para o codec G.729, por exemplo, o tamanho do
payload padrão é de 20 bytes, a uma taxa de amostragem de 20 ms.
A técnica de compressão de cabeçalho cRTP (compressed Real Time Protocol) permite
reduzir de 40 para 2 ou 4 bytes o tamanho do cabeçalho IP/UDP/RTP, reduzindo assim
consideravelmente a banda necessária para a transmissão de um canal de voz [SRINIVAS01].
A aplicação desta técnica exige uma conexão ponto a ponto, uma vez que o cabeçalho IP deva
ser descomprimido para identificação do próximo nó.
VAD
Uma conversação típica apresenta entre 35 a 50 porcento de silêncio. A funcionalidade de
detecção de atividade de voz ou VAD pode então reduzir o consumo de banda por não
transmitir os pacotes de silêncio. Como a ausência de transmissão pode ser confundida como
desconexão, um ruído de conforto (CNG – Confort Noise Generation) é gerado para o usuário
localmente.
Congestionamento
Existem técnicas que monitoram o tráfego na rede com objetivo de evitar um possível
congestionamento em seus gargalos. O congestionamento pode ser evitado por meio do
descarte de pacotes. O RED (Random Early Detection) é uma destas técnicas, a qual distribui
aleatoriamente o descarte sobre as várias sessões TCP evitando o efeito conhecido como
“Global Synchronization of Transmission Control Protocol hosts”, melhorando
significativamente a utilização do enlace. Deve-se observar que esse tipo de mecanismo não
deve ser aplicado ao fluxo da voz que emprega o protocolo UDP.
Condicionamento do Tráfego
Traffic Shaping
O traffic shaping é uma técnica de limitação de banda que coloca os pacotes que excedem
essa banda em buffers ou filas. Esta técnica garante um fluxo constante do tráfego de saída
não excedendo a banda especificada e tornando uniforme a flutuação do tráfego de entrada.
O traffic shaping é utilizado para tornar o fluxo mais uniforme em enlaces com diferentes
velocidades de interface com o objetivo de minimizar o jitter do tráfego de voz.

Policing
Policing é uma técnica que permite limitar o fluxo de tráfego a uma taxa especificada, ou seja,
pacotes acima de uma determinada taxa são descartados ou tem seus parâmetros de QoS (IP
precedence / DSCP ) alterados.
Controle de Admissão de Chamadas
Esta funcionalidade visa prevenir que mais tráfego de voz do que o permitido (quando
existem requisitos de banda fixa) seja enviado através de um enlace. Quando não existe mais
banda para uma nova chamada de voz, o controle de admissão não à aceita, pois isso
prejudicaria as outras chamadas já em andamento através do enlace. Neste caso, a chamada
não aceita pode ser re-roteada para a rede pública. Existem várias formas de se implementar
esse controle, sendo o mais comum por meio do emprego do sistema de gerenciamento de
banda de um gatekeeper H.323.
Configuração de QoS
A configuração de QoS nos equipamentos de rede pode ser uma atividade demorada e
relativamente complexa, principalmente na rede local onde cada modelo de switch Ethernet
possui suporte a uma quantidade e tipos de fila distintos. Alguns fabricantes desenvolveram
ferramentas proprietárias para facilitar essa atividade. Como exemplo, pode-se citar o “AutoQoS” disponível em alguns equipamentos de rede. Neste caso, o administrador especifica se
as portas do switch de rede estão ligadas a um telefone IP, softphone, ou equipamento cujo
tráfego é confiável. O Auto-QoS então detecta a presença ou ausência dos telefones IP,
configura a classificação de QoS e ativa o esquema de filas de forma apropriada.
Estrutura de Camadas da Telefonia IP
A arquitetura que compõe a solução de telefonia IP pode ser dividida em 3 camadas distintas:
infra-estrutura de rede, infra-estrutura de voz e aplicações [GIRALT03]. Essa divisão em
camadas simplifica o processo de obtenção e organização de informações, que levarão a
decisões posteriores de projeto e implementação. A Figura 2-13 apresenta esta estrutura de
camadas e alguns de seus componentes.

Figura 0-13 - Estrutura de camadas da telefonia IP
A camada de infra-estrutura de rede é constituída de elementos de rede como roteadores e
switches. Ela proverá o transporte para as aplicações de voz e deve prover alta
disponibilidade, redundância e rápida convergência em caso de falha. Por ser a telefonia IP
uma aplicação com resposta em tempo real e, portanto, sensível a atrasos, variação do atraso e
perda de pacotes, a ativação de mecanismos de qualidade de serviço (QoS) para períodos de
congestionamento é fundamental [SOARES02].
A camada de infra-estrutura de voz inclui os equipamentos de processamento de chamadas e
os vários equipamentos terminais como os aparelhos telefônicos, gateways de voz que
proverão interfaces com a rede de telefonia pública (PSTN) e integração com o ambiente de
telefonia analógico. Esta camada será o foco desta dissertação, onde será apresentado o
método sugerido e sua aplicação no estudo de caso.
A telefonia IP permite integração com várias outras aplicações relacionadas à comunicação de
voz como o correio de voz (ou voice-mail), a mensagem unificada (unified message) que
consiste em integrar voz, fax e email, produtos para videoconferência e transmissão de sinais
de televisão, equipamentos de resposta audível sobre a rede IP (IVR – interactive voice
response), distribuidor automático de chamadas e integração com aplicações destinadas ao
ambiente de um centro de chamadas (contact center), terminais telefônicos e console de
atendentes (telefonista) baseados em aplicações de computador (softphone e attendant
console), aplicações que permitem um controle pessoal do roteamento das chamadas,
aplicações que permitem identificar a localização da origem das chamadas e outras que
podem ser desenvolvidas, uma vez que alguns modelos de aparelhos telefônicos IP já
possuem a funcionalidade de navegação (browser) XML. Estas são algumas das aplicações
que já estão disponíveis para o ambiente de telefonia IP e representam a camada de aplicações
de voz no diagrama apresentado na Figura 2-13.

Método para Implantação de Telefonia IP
É esperado que, quando se assina um contrato para fornecimento de uma solução de telefonia
IP, todas as necessidades, funcionalidades, dimensionamentos, parâmetros e características
desse estejam muito bem definidas. Isto permitiria uma especificação otimizada dos
equipamentos e evitaria futuras surpresas. Entretanto, o mercado brasileiro, à exceção das
concorrências públicas, normalmente não está disposto a pagar por esses serviços de
consultoria. Assim sendo, o que se tem observado na prática é o levantamento de informações
básicas e premissas, que permitem especificar os equipamentos e elaborar uma proposta de
fornecimento. Assim, durante a etapa de ativação um maior detalhamento das necessidades e
possíveis ajustes se fazem necessários. Esse foi o cenário do estudo de caso desta dissertação.
O método sugerido consiste em estabelecer etapas bem definidas, que possibilitem identificar
a situação atual da rede de dados e voz no ambiente corporativo; identificar os requisitos a
serem atendidos pela rede convergente; elaborar um plano para sua implantação; a
implantação em si, seguida por um conjunto de testes funcionais; treinamento para os usuários
e administradores da rede e, por fim, sua documentação e avaliação dos resultados obtidos.
Conforme descrito na seção 2.6 (Estrutura de Camadas da Telefonia IP), o foco desta
dissertação é a camada de infra-estrutura de voz. Para a camada de infra-estrutura de dados,
apenas uma lista de verificações e recomendações é apresentada. A camada de aplicações de
voz não é abordada nesta dissertação.
A Figura 3-1 apresenta uma visão geral dos passos necessários para a ativação de um projeto
de telefonia IP de uma forma global, com destaque para as atividades que serão parcialmente
descritas , ou não farão parte desta dissertação. São elas:
•

projeto e instalação da rede de dados: é apenas apresentado uma lista de
recomendações e a verificação das condições mínimas necessária à ativação da
solução.

•

levantamento, projeto e instalação das aplicações de voz: não é abordado, pois
estenderia muito o escopo deste trabalho.

Figura 0-14 – Método completo
A Figura 3-2 apresenta o método que será descrito nesta dissertação, já excluindo as
atividades não contempladas por ela.

Figura 0-15 - Método a ser descrito
A seguir, são descritas, em detalhe, as atividades de cada fase do método.
Fase I - Levantamento de Informações
A etapa de levantamento de informações deve ser feita pelo “consultor” responsável pela
aplicação do método, em conjunto com os funcionários da empresa onde está sendo
implantado o projeto. Essa etapa subdividiu-se em três subfases.
Levantamento do Escopo da Rede Convergente
Consiste em identificar a empresa, os responsáveis envolvidos, os motivadores e objetivos do
projeto, a sua abrangência e equipamentos que serão instalados.
Para facilitar o levantamento de informações, foram elaborados alguns formulários, que
poderão ser utilizados como um guia. A Tabela 3-1 relaciona as informações necessárias. É
importante ressaltar que, durante essa subfase deve-se identificar, junto aos executivos do
projeto, quais são as principais razões para a implementação do sistema de telefonia IP, como
a redução de custos, a simplificação da gerência e administração de uma rede única para
dados e voz, uma melhor integração entre as unidades de negócio e prover facilidades para
integração com novas aplicações. Entendendo os objetivos do projeto, algumas
parametrizações poderão ser enfatizadas.
Outro ponto muito importante nesta subfase é identificar o profissional que proverá as
informações e funcionalidades a serem configuradas no sistema, bem como o responsável pela
sua administração logo após o término da implantação.

Tabela 0-3 - Dados gerais da empresa
Item

Informação

Nome da empresa
Principal ramo de negócios
Nome da divisão responsável pelo projeto
Executivo responsável
Gerente interno do projeto
Contatos na área da rede de voz
Contatos na área da rede de dados
Responsável pela administração após
implantação
Objetivos, Motivadores e expectativas

A Tabela 3-2 relaciona as localidades abrangidas pelo projeto e a distribuição das
necessidades de telefonia em cada uma delas.
Tabela 0-4 - Abrangência
Cidade

Estado

Sigla

Qtde funcionários

Qtde de telefones IP

Qtde de correio de voz

Os equipamentos a serem instalados também devem ser relacionados. Isto evitará futuros
desentendimentos em relação ao escopo inicial do projeto. Tão logo o “consultor” passe pela
subfase de levantamento do escopo da rede convergente, uma revisão na lista de
equipamentos deve ser feita para evitar a falta de algum componente importante, necessário
na fase de implementação. A Tabela 3-3 exemplifica como relacionar os equipamentos que
serão instalados.
Tabela 0-5 - Relação de equipamentos
Fabricante

Código

Descrição

Qtde

Levantamento de Informações da Rede de Dados
Nesta subfase, serão identificadas algumas características técnicas da rede de dados,
relevantes à implantação do projeto telefonia IP.
Um aspecto importante para o sucesso da implantação de uma solução de telefonia IP é
garantir que a infra-estrutura da rede de dados é estável antes de usá-la para as aplicações de

voz. Existem vários fatores a considerar, como a disponibilidade da rede, o ambiente físico,
QoS, serviços de rede, endereçamento IP, VLANs, segurança e grau de utilização da rede. O
consultor deve observar estes fatores e informá-lo aos responsáveis, para que providências
possam ser tomadas antecipadamente, evitando futuras questões na operação e manutenção do
sistema de telefonia.
Disponibilidade da rede
A rede de dados deve possuir um alto grau de disponibilidade e, para tanto, deve possuir a
presença de componentes redundantes, conexões redundantes e ser capaz de absorver falhas
com pequeno ou nenhum impacto nos serviços fornecidos pela mesma.
Deve-se observar o processo de convergência da rede. Convergência na camada dois do
modelo OSI pode levar até 60 segundos, dependendo do tamanho do domínio do protocolo
spanning tree. Convergência dentro da camada três do modelo OSI pode levar até 10
segundos com OSPF (Open Shortest Path First) e mais de três minutos com RIP (Routing
Information Protocol). Deve-se sugerir o uso de tecnologias de agregação de portas (LACPLink Aggregation Control Protocol - IEEE 802.3ad), RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol IEEE 802.1w) e sumarização das tabelas de roteamento, de forma a limitar a extensão de uma
falha [FRIEDMAN03].
Usando uma topologia hierárquica e estruturada com bordas claras para as camadas dois e três
do modelo OSI criam-se pequenos domínios reduzindo o impacto de falhas.
Ambiente físico
O ambiente físico dos equipamentos de dados e voz é crítico para garantir a disponibilidade
do sistema. Devem-se considerar aspectos para proteção da alimentação dos equipamentos de
rede e o uso de dispositivos para manter a alimentação elétrica deles em caso de falta de
energia (UPS - Uninterruptible Power Supplies).
Deve-se verificar também se há espaço, ventilação e segurança adequados a eles. O sistema
de cabeamento deve estar organizado e estruturado dentro dos padrões de indústria e estar
certificado ao menos para a categoria cinco.
A alimentação dos telefones é outro aspecto importante a ser observado. Caso eles sejam
alimentados por fontes de alimentação externas, além do inconveniente de se prover uma
tomada elétrica adicional, ele ficará indisponível em caso de falta de energia elétrica. Se a
alimentação for fornecida pelo switches da rede, deve-se verificar se o padrão utilizado pelos
telefones é compatível com o fornecido pelos switches. Os switches Ethernet lançados
recentemente no mercado têm opções de suporte ao padrão PoE - Power over Ethernet (IEEE
802.3af), entretanto existem várias implementações usando tecnologias proprietárias que
poderão levar a situações de incompatibilidade.
Qualidade de Serviço - QoS
Voz é uma aplicação sensível a atraso. A rede de dados deve ter componentes que suportem
características de atraso consistentes para mantê-la fluindo de forma natural. Os equipamentos
de rede devem estar configurados para prover uma fila de prioridade para os pacotes de voz
em caso de congestionamento da rede.
A qualidade de serviço (QoS) é requerida fim-a-fim dentro da rede para suportar o transporte
dos serviços de voz. Cada fabricante tem definido seus padrões e melhores práticas para
configuração do QoS com a telefonia IP. Estes padrões definem os tipos de filas e a

classificação usada para voz, vídeo e outras aplicações dentro do modelo de serviço
diferenciado (Differentiated Service ou DiffServ) [SRINIVAS01], que é, na maioria dos casos,
o tipo de serviço adotado.
A importância do tráfego é rotulada pela aplicação, pelo equipamento final, ou pelos
elementos da rede. Os telefones IP são capazes de marcar o tráfego apropriadamente, mas
algumas soluções de softphones não são. Decisões de qual tipo de telefone usar irão
influenciar na definição de onde o tráfego será rotulado, o que afeta também o ponto da rede
onde a informação de QoS é considerada confiável.
QoS adiciona complexidade ao projeto de rede. Devem-se manter os aspectos de QoS tão
simples quanto possível para minimizar o impacto na gerência da rede.
Serviços de Rede
Os telefones IP requerem um serviço robusto de DHCP - Dynamic Host Control Protocol e
TFTP - Trivial File Transfer Protocol para se comunicarem e fazerem a carga de
configurações. A localização do servidor de DHCP é crítica, os serviços devem ser
redundantes e os escopos que cada servidor coordena devem ser cuidadosamente gerenciados.
Os telefones IP podem ter os parâmetros IP configurados no próprio aparelho, mas isto pode
gerar impactos em relação a escalabilidade e mobilidade pela rede.
O serviço de TFTP é um serviço baseado no melhor esforço. Uma rede confiável e eficiente é
requerida para garantir que os telefones IP sejam capazes de obter suas configurações dos
servidores de TFTP. Novamente, a localização destes servidores é crítica.
Endereçamento IP e VLANs
A maior parte dos fabricantes recomenda o uso de VLANs dedicadas para voz. Esta
abordagem tem uma série de benefícios como reduzir a interferência das aplicações
tradicionais sobre o tráfego de voz (que é uma aplicação em tempo real), bem como
proporcionar um melhor tratamento em termos de segurança e performance da rede
[CISCO03]. Entretanto, esta abordagem requer um sistema de cabos separados para os
telefones IP, ou exige um telefone IP com uma porta de switch adicional para conexão à
estação de trabalho. Nesse caso, cada equipamento será rotulado como estando em uma
VLAN distinta.
Segurança
É necessário garantir que a rede de dados seja segura o quanto for possível antes da aplicação
de voz ser adicionada. As seguintes considerações em relação à segurança devem ser
observadas:
segurança física: todos os equipamentos de rede, servidores, roteadores e switches devem
estar em áreas fechadas com acesso restrito;
virus/worms: para minimizar os efeitos de virus e worms, software antivírus e detectores
de intrusos devem ser aplicados em todos os servidores de telefonia IP. Deve-se
identificar nesta subfase se o software de antivírus empregado nos outros servidores
corporativos são homologados para o sistema de telefonia IP escolhido;
segurança na camada dois do modelo OSI: as redes IP são vulneráveis a vários tipos de
ataques, que podem ser minimizados com configurações adicionais nos equipamentos

de rede. As políticas de segurança de rede devem ser avaliadas caso a caso e não
fazem parte do escopo desta dissertação;
políticas de firewall: se for empregado um firewall entre as subnets da rede de voz e as
tradicionais subnets das redes de dados, deve-se garantir que as políticas configuradas
no firewall permitam a passagem de todos os protocolos necessários para garantir a
funcionalidade do sistema.
Grau de utilização da rede
As condições do tráfego da rede devem ser conhecidas. Adicionando-se voz a uma rede
sobrecarregada irá resultar em uma baixa qualidade da voz. Se possível, a rede deve ser
amostrada em pontos-chave e em momentos de pico de carga. Na rede local, deve-se levantar
a taxa de utilização média, as taxas de colisão e erros de FCS-Frame Check Sequence. Na
WAN, deve-se verificar o nível de tráfego, a taxa de perda de pacotes e o pico de carga
utilizado [CISCO01A].
Se o fluxo de voz fluir por uma rede IP de longa distância (WAN), deve-se avaliar também a
necessidade de fragmentação dos pacotes de dados para conexões com velocidades inferiores
a 768 kbps. Neste caso é necessário avaliar se o atraso fim-a-fim não excede o valor sugerido
pela recomendação do ITU-T G.114, ou seja, um atraso máximo de até 150 ms, se uma
excelente qualidade de voz for desejada [SOARES02]. Devem-se avaliar também os índices
de jitter (variação do atraso) e porcentagem de perdas de pacotes, que influenciarão
diretamente na qualidade da voz trafegando pela conexão WAN.
As conexões de longa distância deverão estar preparadas para suportar uma determinada
quantidade de chamadas telefônicas simultâneas. Caso esse limite seja excedido, um
mecanismo de controle de admissão de chamadas deve ser adotado. O mesmo poderá ser
implementado por meio do processador de chamadas telefônicas, ou ainda por um
equipamento externo configurado para tal. Se a opção for pelo uso de um equipamento
externo (gatekeeper externo), um cuidado adicional em relação à redundância desse
equipamento deve ser observado. Protocolos para redundância física como o VRRP (Virtual
Router Redundancy Protocol), podem ser utilizados para resolver essa questão.
Lista de verificações
A Tabela 3-4 resume as condições a serem levantadas e observadas em relação à rede local e
de longa distância onde o projeto de telefonia IP será implementado. Após uma análise das
condições observadas na rede de dados e identificadas as questões que possam gerar impacto
no projeto, o “consultor” deverá informar ao gerente de projeto suas recomendações para que
as ações corretivas necessárias sejam tomadas.

Tabela 0-6 - Verificação das condições da rede
Escopo

Item

Disponibilidade

Topologia LAN/WAN e tecnologia utilizada

Condições observadas

Recomendações

Componentes redundantes
Conexões redundantes
Convergência na camada dois
Convergência na camada três

Físico

Proteção e estabilização da alimentação
elétrica
Emprego de UPSs
Condições do espaço, ventilação e
segurança dos equipamentos
Condições do cabeamento
Processo de alimentação dos telefones IP

QoS

Se QoS está configurado
Outras aplicações além da voz que
necessitam de priorização

Serviços de rede

Localização dos servidores de DHCP e
TFTP

End. IP e VLANs

Política adotada para VLANs e
endereçamento IP
Telefones IP empregarão switches internos

Segurança

Física
Emprego de sistema de antivíius
Emprego de sistema de detecção de
intrusos
Política aplicada à camada de nível 2
Política de firewalls

Taxa de utilização

Taxas de utilização e erros na LAN
Taxa de utilização e erros nas conexões
WAN
Tempo de atraso nas conexões WAN
Necessidade de segmentação nas conexões
WAN de baixa velocidade
Controle de admissão de chamadas

Uma vez entendido o ambiente de rede do cliente, deve-se obter os parâmetros de
endereçamento IP destinados aos equipamentos de telefonia. A Tabela 3-5 apresenta as
informações necessárias.

Tabela 0-7 - Endereçamento IP e VLANs

Nome
da
VLAN

Equipamento

Host Name
ou
Computer
Name

Endereço
IP (ou
Faixa)

Máscara

Default
gateway

Comunidade
SNMP
(Simple
Network
Management
Protocol)

Servidores de processamento
de chamadas / TFTP
Servidores de aplicação (Voice
Mail, IVR, etc.)
Servidores de tarifação
Telefones IP
Gateways com protocolos
proprietários
Gateways H.323 e/ou MGCP
Gatekeeper
Servidor de DNS primário
Servidor de DNS secundário
Servidor de DHCP secundário
Servidor de DHCP primário
Servidor de WINS (Windows
Internet Name Service)
primário
Servidor de WINS secundário

No caso de ser necessária uma avaliação mais detalhada da rede de longa distância, é
importante levantar e organizar também as informações relativas a ela. A Tabela 3-6
apresenta como organizá-las.
Tabela 0-8- Informações detalhadas da conexão WAN

Equipamento
origem

Equipamento
destino

Enlace
(tecnologia,
velocidade
contratada, CIRCommited
Interface Rate)

Banda
reserva
da para
voz

Atraso
(ms)

jitter
(ms)

% de perda
de pacotes

% de
utilização
do enlace

Levantamento de Informações da Rede de Voz
Esta subfase consiste em identificar as características técnicas que a rede de voz a ser
implantada deverá possuir. As informações a serem levantadas e documentadas podem ser
divididas em três grupos:
•

arquitetura e elementos da rede de voz;

•

plano de numeração telefônica e roteamento de chamadas;

•

funcionalidades e utilitários do sistema telefônico.

Estas informações servirão de base para a elaboração do projeto (plano para configuração e
parametrização dos equipamentos) e sua posterior implantação e testes.
Arquitetura e Elementos da Rede de Voz
Nesta etapa, é necessário identificar e compreender a distribuição dos elementos da rede de
voz e a sua interligação.
Em alguns casos, a telefonia IP conviverá com o sistema de telefonia tradicional sendo apenas
mais um de seus nós. Essa é uma situação bastante comum, uma vez que a grande maioria das
empresas já possui um sistema telefônico e deseja mudar de forma gradativa. Em alguns
casos, a rede de dados de longa distância também transporta o fluxo de voz com o objetivo de
reduzir custos com chamadas de longa distância (VoIP – Voice over IP).
Em outros casos, as empresas partem para uma solução totalmente IP, como será visto neste
estudo de caso.
De uma forma ou de outra, um desenho detalhado contendo estes elementos e a sua
interligação deverá ser elaborado posteriormente durante a fase de projeto. Um rascunho deste
desenho, normalmente elaborado durante a definição e compra dos equipamentos, já existe,
bastando apenas submetê-lo a uma revisão e detalhamento.
Deve-se identificar se alguns PBXs que porventura existam, irão ser integrados ao projeto. Na
hipótese de se manter algum PBX, é necessário identificar também se as chamadas do sistema
de telefonia IP passarão por ele para atingir a rede pública de telefonia. Em caso positivo,
estes PBXs deverão ser re-configurados para reconhecer a faixa de ramais IP. Caso já exista
uma rede de voz sobre IP (VoIP) entre unidades remotas da corporação, seus gateways de voz
também deverão ser levantados para posterior integração.
Caso o projeto seja totalmente novo, bastará identificar a distribuição dos elementos da
telefonia IP adquiridos.
As informações a serem levantadas estão relacionadas nas Tabelas 3-7 a 3-10.
Tabela 0-9 - PBXs que permanecerão no projeto
Fabricante, modelo
HW e versão de SW

Localização do
equipamento

Tipo e quantidade de
troncos com a rede pública

Tipo e quantidade de troncos para
interface com gateways de voz

Tabela 0-10 - Gateways que permanecerão no projeto
Fabricante, modelo
HW e versão de SW

Localização do
equipamento

Tipo e quantidade de
troncos com a rede pública

Tipo e quantidade de troncos para
interface com PBXs

Tabela 0-11 - Gatekeepers que permanecerão no projeto
Fabricante, modelo HW
e versão de SW

Localização do
equipamento

Esquema de redundância utilizado

Tabela 0-12 - Localização dos novos equipamentos
Produto

Fabricante

Código

Descrição

Qtde

Localização Física

Telefones IPs
Softphones
Gateways de voz digital
Gateways de voz analógicos
Processador de chamadas
Servidores de aplicações
Recursos de hardware
(DSPs – Digital Signaling
Processors).

Plano de Numeração Telefônica e Roteamento de Chamadas
Nesta etapa, deve-se identificar e compreender os requerimentos de funcionamento das
chamadas telefônicas, suas restrições, como as mesmas devem ser roteadas pela rede de dados
e pela rede pública de telefonia. Deve-se identificar:

O Plano de discagem
O plano de discagem consiste em definir como o usuário irá manipular os dígitos telefônicos
para efetuar uma chamada. Cada empresa possui um padrão e normalmente o aspecto
histórico é mantido para evitar atritos com os usuários. Os sistemas de telefonia IP
implementados não têm apresentado quaisquer problemas em relação a este ponto.
Um ponto a ser levantado é o número de dígitos destinados aos ramais. Normalmente a opção
escolhida é de quatro dígitos por localidade, o que permite endereçar uma quantidade razoável
de ramais.
Outro ponto a definir é como será feito o acesso à rede pública. No Brasil, as empresas
normalmente utilizam o dígito zero. Deve-se levantar também como será feito o acesso às
chamadas de longa distância. Em alguns casos, o usuário escolhe o código numérico da

operadora, mas em outros esse código é inserido automaticamente pelo sistema, em função do
destino da chamada, ou de um acordo comercial junto à operadora provedora do serviço. Em
alguns casos, um código para chamadas internas para outras unidades da corporação é
utilizado (tie-line). Deve ser identificada a existência e a forma de utilização deste código.
É importante também levantar alguns aspectos específicos que poderão ser configurados,
como por exemplo, números para acesso à telefonista, ramais internos de emergência ou uma
agenda de números pré-programados.
A seguir são relacionadas algumas arquiteturas de numeração normalmente utilizadas pelas
empresas, que poderão ser sugeridas pelo “consultor”.
•

Para entrada das chamadas, os ramais de cada localidade estão dentro da faixa de
numeração DDR (Discagem Direta a Ramal) contratada. Para efetuar chamadas entre
unidades remotas, o usuário disca todos os dígitos como se procedesse a uma chamada
de longa distância normal. O sistema se encarrega de encaminhá-las internamente ou
externamente conforme disponibilidade dos troncos.

•

Para entrada das chamadas, os ramais de cada localidade estão dentro da faixa de
numeração DDR contratada. Para efetuar chamadas entre unidades remotas, o usuário
disca um código para a localidade destino (tie-line) seguido do ramal. O sistema
poderá encaminhá-las internamente ou externamente conforme disponibilidade dos
troncos.

•

Os ramais são inicialmente configurados dentro de uma faixa escolhida e diferenciada
dos ramais DDR. Cada usuário possui um perfil definido e se registra (login) em um
telefone qualquer, que passa a assumir o seu ramal DDR e perfil. Deve-se verificar se
o sistema escolhido dispõe desta funcionalidade. Para saída, um dos modelos
anteriores pode ser utilizado.

A Tabela 3-11 relaciona as informações a serem levantadas.
Tabela 0-13 - Plano de discagem
Item
Número de dígitos para ramais de cada localidade
Dígito para acesso à rede pública de telefonia
Padrão de acesso a chamadas de longa distância
Código para chamada às localidades remotas ("tie-line")
Padrão para acesso à telefonista
Padrão para acesso a ramais de emergência
Agenda de números pré-programados
Outros padrões específicos

Plano de discagem

Comentários

Os prefixos telefônicos e faixa de ramais DDR
Para cada localidade deve-se levantar e documentar o prefixo telefônico, incluindo o código
DDD e a faixa de ramais DDR contratados, conforme mostrado na Tabela 3-12.
Tabela 0-14 - Prefixos telefônicos e faixa de ramais DDR
Localidade

Prefixo telefônico

Faixa de ramais DDR do PBX

Faixa de ramais DDR para Telefonia IP

Política a restrições de chamadas
Em um ambiente corporativo, no qual convivem vários níveis distintos de profissionais e os
custos devem ser controlados, torna-se necessário aplicar restrições às chamadas telefônicas.
Assim, é necessário identificar como esse controle será efetuado. Em caso afirmativo, deve-se
definir os perfis ou categorias para cada classe de usuário. Normalmente, as restrições são
aplicadas às chamadas que possuem custo relevante, como chamada a telefones celulares e de
longa distância como DDD e DDI. A Tabela 3-13 apresenta como organizar esta informação.
Tabela 0-15 - Política de restrições de chamadas
Classe de usuário

Tipo de chamada permitida

Categoria 1
Categoria 2
Categoria 3
Categoria 4
Categoria 5
Categoria 6
...
Categoria n

Números bloqueados a todas categorias

Para apoio a esta definição, são apresentados no Anexo A os vários tipos de acessos a serviços
padronizados pela Anatel para o mercado brasileiro.
Outro aspecto a ser definido é a forma como essa política será aplicada. Existem algumas
abordagens básicas, mas que dependem do sistema de telefonia IP a ser implantado.
Uma abordagem consiste em se aplicar às restrições a determinado grupo de aparelhos
telefônicos.
Outra consiste em solicitar ao usuário a inserção de uma senha para que a chamada restrita
seja completada.

Outra alternativa consiste no registro (login) do usuário no aparelho telefônico, limitando as
chamadas conforme definidas em seu perfil.
Mais de uma abordagem poderá ser aplicada simultaneamente. A Tabela 3-14 relaciona estas
abordagens.
Tabela 0-16 - Forma de utilização das restrições de chamadas
Abordagem

Abordagem escolhida

Comentários

Por grupo de telefones
Por inserção de senhas
Pelo login nos aparelhos
Outras abordagens

Política de roteamento das chamadas
As chamadas telefônicas destinadas a ramais controlados por PBXs ou à rede pública deverão
ser direcionadas às interfaces dos seus respectivos gateways de voz pelo processador de
chamadas. Caso todos os canais de voz de uma interface estejam ocupados, a chamada poderá
ser redirecionada a outra interface ou ainda a outro gateway (transbordo da chamada).
Outra situação em que é comum o transbordo de uma chamada é quando esta destinada a um
gateway situado em uma localidade remota, encontra congestionamento ou indisponibilidade
da rede WAN. Nesta situação, a chamada é redirecionada ao destino através da rede de
telefonia pública.
Estas situações de re-roteamento das chamadas devem ser avaliadas e documentadas pelo
“consultor”. A melhor forma para documentar essa informação depende de vários fatores,
como as necessidades da corporação, a quantidade de gateways no projeto e a existência ou
não de um gatekeeper externo na solução. As Tabelas 3-15 e 3-16 apresentam uma das formas
possíveis de documentar essa situação. Entretanto, uma simples descrição das necessidades
pode ser mais esclarecedora. A título de exemplificação, as tabelas foram parcialmente
preenchidas.

Tabela 0-17 - Gateways e suas conexões
Gateways

Localização

Interface ou
canais de voz

faixa

de

Gateway "A"

Site1_P178

E1-1

Embratel (Empresa Brasileira
de Telecomunicações)

E1-2

Embratel

Operadora

...
E1-n
FXO-1

Vivo

FXO-2

Vivo

...
FXO-n

Gateway "B"

E1-1
E1-2
...
E1-n
FXO-1
FXO-2
...
FXO-n

...

Gateway "n"

E1-1
E1-2
...
E1-n
FXO-1
FXO-2
...
FXO-n

Tabela 0-18 - Política de roteamento de chamadas
Origem da
Chamada

Destino da
Chamada

Gateway
preferencial

Interface
preferencial

Operadora
da interface
preferencial

Seqüência de transbordo

Site1178

Prédio
PSTN local

gateway "A"

E1-1

Embratel

gateway "A" E1-2;
gateway "B" E1-1.

Site1
178

Prédio
Celular Vivo

gateway "A"

FXO-1

Vivo

gateway "A" FXO-2 e 3

Caso a rede de dados de longa distância esteja sendo utilizada para o tráfego de voz sobre IP
(VoIP), deve-se obter a configuração do plano de numeração dos gateways de voz. Ela poderá

trazer informações úteis e confiáveis sobre o plano de numeração utilizado na rede. O Anexo
B apresenta um exemplo de como estas informações podem ser obtidas.
Funcionalidades e Utilitários do Sistema Telefônico
A implementação de funcionalidades telefônicas apropriadas para cada usuário, aumenta a
produtividade do mesmo e torna o uso do sistema mais eficiente. Entretanto, numa
implementação de larga escala, a avaliação das necessidades de cada usuário isoladamente é
inviável.
A divisão em “grupos de usuários” é um método eficiente de distribuir as características
adequadas aos usuários corretos. Além disto, o acréscimo de novos usuários à organização, ou
ainda a movimentação interna deles, permite associar funcionalidades inerentes de cada grupo
as suas posições dentro da empresa.
As definições de quais funcionalidades deverão ser aplicadas a cada grupo de usuário, podem
ser obtidas de várias formas e caberá ao “consultor” definir o método adequado para obtê-las.
Uma das opções consiste em conduzir entrevistas com amostragem aleatória em
aproximadamente 10% do total de usuários do sistema, sendo que pelo menos 50% das
entrevistas sejam feitas com funcionários que ocupam posições críticas na organização. Nos
formulários de anotações, as funcionalidades poderão ser marcadas como requeridas,
desejadas ou simplesmente não utilizadas. A partir daí, definem-se os grupos e suas
respectivas funcionalidades [COLLORA04].
Se o projeto se tratar de migração de um sistema já existente, a maneira mais simples e
eficiente será levantar junto ao “time de voz” da organização, a atual associação das
funcionalidades à função de cada profissional. É importante ter em mente que algumas
funcionalidades podem existir em um determinado sistema, mas não estarem disponíveis em
outro, ou ainda existirem, mas atuarem de forma um pouco diferente, ou terem nomenclaturas
totalmente distintas [COLLORA04].
Como cada sistema de telefonia IP apresenta um conjunto de funcionalidades distintas, é
necessário relacionar essas funcionalidades e ajustar junto ao cliente quais serão ativadas ou
inibidas para cada grupo de usuários. As Tabelas 3-17 e 3-18 relacionam algumas das
principais funcionalidades disponíveis nos sistemas de telefonia IP. Elas devem ser revisadas
projeto a projeto, considerando a versão e arquitetura escolhida. A Tabela 3-17 apresenta as
funcionalidades destinadas aos aparelho e/ou usuários, enquanto a Tabela 3-18 descreve as
funcionalidades globais do sistema.
Na Tabela 3-17, dois grupos de usuários são sugeridos. Essa quantidade pode variar de
organização para organização, mas deve-se objetivar o menor número possível para
simplificar a implantação e sua posterior operação e manutenção.

Tabela 0-19 - Funcionalidades por aparelho ou usuário
Principais funcionalidades por aparelho/usuário
Número de linhas por aparelho
Máximo número de chamadas simultâneas
Número de teclas de chamada rápida (Speed Dial)
Transferência das chamadas (Call Transfer)
Desvio da chamada (Call Forward) (para onde, quando ocupado e/ou sem
resposta. Tempo máximo para resposta e restrições)
Seleção de música em espera (MOH- Music on Hold)
Priorização de chamadas (MLPP- Multilevel Precedence Preemption)
Adição de usuário à chamada em andamento (Barge/Cbarge/Privacy em linhas
compartilhadas)
Re-chamada (Call Back)
Indicador de mensagem de voz (audível, visual ou ambos)
Utilização de roteamento de chamadas maliciosas (para interfaces ISDN)
Idioma apresentado nos telefones e guias de voz (locale)
Habilitação para ramal móvel (Extension Mobility)
Habilitação de tecla para verificação da qualidade das chamadas (Quality Report
Tool)
Responder chamada automaticamente (Auto-Answer)
Tecla para desvio de chamadas para voice mail (Immediate Divert)
Apresentação do número e/ou nome do usuário originador da chamada
Apresentação de rótulo no aparelho telefônico
Criptografia das chamadas
Habilitação de video-telefonia
Chamada em espera (hold)
Rediscagem (redial)
Desabilitar alto-falante ("Viva-voz")
Desabilitar headset
Chamada direta sem discagem (PLAR- Private Line Automatic Ring Down)
Sinalização para uma segunda chamada (Call Waiting)
Outras funcionalidades solicitadas

Usuário Geral

Usuário
Executivo

Tabela 0-20 - Funcionalidades globais do sistema
Principais funcionalidades globais do sistema

Parâmetros

Quantidade de chamadas em conferência (Ad Hoc)
Faixa de ramais para estacionamento de chamadas (CallPark)
Captura de chamada (CallPickup)
Captura de chamada em grupo (CallPickupGroup)
Conferência tipo meet-me
Função chefe-secretária
Código para autorização de chamada (Forced Authorization Code)
Contabilizador de chamadas (Client Matter Code)
Restrições para apresentação do número originador (interna e externa)
Agenda corporativa (números pré-programados associados a um código)
Grupos de roteamento de chamadas (Hunt Group)
Outras funcionalidades

As funcionalidades descritas nas Tabelas 3-17 e 3-18 normalmente abordam a maior parte das
necessidades funcionais em um ambiente corporativo. Entretanto, deve-se estar atento a ouvir
e documentar requisições adicionais e posteriormente, verificar a possibilidade da sua
implementação.
Características Específicas do Projeto
Dependendo do projeto, algumas informações específicas também necessitam ser discutidas e
documentadas antes de prosseguir para fase de projeto e instalação.
Num projeto em que se tem o processador de chamadas centralizado, controlando e
interagindo com telefones IP e/ou gateways remotos através de uma rede WAN, deve-se
investigar:
•

a necessidade dos telefones IP das localidades remotas continuarem operando em caso
de falha da conexão WAN. Cada fornecedor provê uma solução distinta para essa
situação. Em alguns casos, o elemento de roteamento remoto pode passar a assumir
temporariamente o controle dos telefones IP, em outros casos, uma conexão discada
poder ser feita para restabelecer o controle.

•

para chamadas que trafegarão numa rede local, onde normalmente existe uma banda
passante disponível elevada, opta-se por uma melhor qualidade da voz. Neste caso, a
opção pelo codec G.711 é a decisão natural. Para chamadas que trafegarão pela rede
WAN, em que se tem limitação de banda disponível, o codec G.729 normalmente é
utilizado, apesar da redução na qualidade do sinal de voz. A seleção do tipo de codec
pode variar conforme o fornecedor da solução. Deve-se identificar os codecs
disponíveis e definir qual será empregado.

•

para efetuar uma conferência, os fluxos de voz devem estar codificados no padrão
G.711. Quando a conferência envolve telefones IP remotos, que em geral empregam
uma codificação diferente da rede local, torna-se necessária uma conversão. Essa
conversão exige alocação de recursos de hardware dedicado (DSPs). Deve-se
investigar se essa situação foi prevista no projeto, quais os recursos de hardware
adquiridos, sua localização e parâmetros específicos para sua configuração.

•

numa topologia com várias localidades remotas, deve-se avaliar se será necessário
implementar um esquema de controle de admissão de chamadas. Em caso afirmativo,
esse poderá ser implementado no processador de chamadas ou em um gatekeeper
externo. Deve-se identificar qual método será utilizado e a banda de voz reservada
para cada localidade, parâmetro fundamental para configuração desta funcionalidade.

•

os telefones IP que possuem mostradores, habitualmente indicam as informações de
data e hora. Deve-se levantar o padrão a ser utilizado e possível diferença de fuso
horário das unidades remotas da corporação.

Os servidores de processamento de chamadas podem disponibilizar recursos de software
como conferência (em G.711), música em espera e serviços suplementares. A seqüência de
qual servidor fornecerá qual recurso é normalmente configurável. Em projetos de telefonia IP
com vários servidores, esse ajuste pode ser feito tornando o uso do sistema mais eficiente.
Deve-se investigar se existem requisitos relativos a este assunto.
Deve-se levantar também se a música em espera a ser utilizada será uma das disponibilizadas
pelo sistema, por meio do emprego de uma fonte externa, ou se existe algum requisito
específico em relação a isto.
Alguns ambientes necessitam de níveis distintos de direitos para os administradores do
sistema. Deve-se identificar se o sistema a ser instalado permite essa funcionalidade e quais
níveis devem ser configurados.
Alguns sistemas permitem a integração da telefonia com softwares utilitários. Devem-se
identificar quais softwares utilitários estão disponíveis na solução fornecida e se eles deverão
ou não ser implementados. Como exemplo, pode-se citar:
•

auto-atendimento: utilitário que apresenta um menu de opções em voz, permitindo ao
chamador o acesso a um ramal específico (normalmente fora da faixa DDR) ou à
telefonista.

•

console para telefonista: utilitário que simplifica o recebimento e transferência das
chamadas por parte das telefonistas.

•

chefe-secretária: utilitário que provê capacidade de roteamento de chamadas que
ajudam os gerentes e secretárias a manipularem chamadas telefônicas de forma mais
efetiva.

A Tabela 3-19 apresenta um sumário das informações a serem avaliadas.

Tabela 0-21 - Características específicas
Item a ser avaliado

Parâmetros

Funcionamento dos telefones IP remotos em caso de falha
da conexão WAN (SRST - Survivable Remote Site
Telephony)
Codecs utilizados para LAN e WAN

Codec para LAN
Codec para WAN

Emprego de DSPs para transcodificação

Código do HW
Localização
Parâmetros específicos (quantidade de
DSPs, endereço IP, host name, etc.)

Necessidade de controle de admissão de chamadas

Servidor de chamadas ou Gatekeeper
externo
Banda de passagem reservada para voz
para cada conexão WAN

Formato de data e hora nos telefones e diferença de fuso
horário

Formato de data e hora
Localidades com diferença de fuso
horário

Questões sobre a distribuição dos recursos de música em
espera, conferência e serviços suplementares entre os
servidores de voz
Padrão de música em espera a ser utilizado
Níveis de administração do sistema

Lista de usuários e permissões

Emprego do utilitário de auto-atendimento

Número externo para chegar ao serviço
de auto-atendimento
Ramal Piloto
Faixa de ramais alocados para o autoatendimento

Emprego do utilitário destinado à telefonista

Ramal da telefonista
Ramal piloto
Usuário

Emprego do utilitário chefe-secretária

Relação dos gerentes e secretárias
Faixa de ramais DDR dos gerentes
Faixa de ramais para intercom
Faixa de ramais para proxy
Servidor primário e secundário

Outros utilitários

Parâmetros

Avaliação

Estabelecimento de um Plano de Rollout
Um plano de rollout representa o método utilizado para inserir informações dos telefones no
sistema e distribuí-los nas mesas dos usuários. Esse plano deve incluir:
•

data e hora em que os telefones serão instalados;

•

como os usuários serão notificados da visita dos técnicos aos seus escritórios;

•

como os telefones serão ligados à rede.

Cada fabricante possui métodos e ferramentas distintas para agilizar a ativação de usuários e
telefones. Devem-se avaliar as opções e ferramentas disponíveis e estabelecer com o gerente
de projeto o plano de rollout. A seguir são apresentadas algumas opções normalmente
empregadas.
Cada telefone IP é identificado pelo seu endereço físico de rede (Medium Access Control
(MAC) address). Uma abordagem consiste em inserir manualmente essa identificação seguida
da parametrização do aparelho um a um.
Outra abordagem consiste em permitir que os telefones cadastrem-se automaticamente à
medida que são ligados na rede. Essa abordagem, apesar de simples, impõe questões de
segurança e raramente é utilizada.
Uma abordagem bastante empregada consiste em levantar todos os endereços físicos de rede
dos telefones, organizar em uma planilha eletrônica pré-formatada, adicionar as
parametrizações específicas e, posteriormente, inserir os dados no sistema.
Uma abordagem similar à anterior consiste em empregar endereços físicos de rede fictícios,
que serão posteriormente substituídos. O usuário após ligar o aparelho telefônico na rede
digita o número do ramal e o telefone busca sua configuração de forma automática.
A Tabela 3-20 apresenta um sumário das opções de abordagem do plano de rollout.
Tabela 0-22 - Plano de rollout
Tipo

Abordagem escolhida

Esclarecimentos adicionais

Inserção manual
Auto-registro
Planilha com MAC address
parâmetros dos telefones
Planilha com MAC address
parâmetros dos telefones

reais

e

fictícios

e

Outra abordagem

Os usuários do sistema telefônico também são geralmente cadastrados. Isso permitirá-los-a
ajustar algumas funcionalidades remotamente. Para tanto, algumas informações devem ser
levantadas. A Tabela 3-21 apresenta algumas dessas informações.

Tabela 0-23 - Cadastro dos usuários
Parâmetro

Informação

Primeiro nome
Último nome
Identificador do usuário (user ID)
Senha para acesso via browser
Senha para registro no telefone
Número do telefone
Gerente
Departamento
Outras informações

Em projetos em que irão conviver simultaneamente por algum período, a telefonia IP e a
convencional, deve-se ainda avaliar como será feita a migração de parte dos ramais
analógicos para IP, caso a faixa de ramais DDR seja a mesma. Para cada ramal IP inserido no
novo sistema, o convencional associado deverá ser removido e as chamadas redirecionadas
adequadamente. Isto exige re-configuração dos equipamentos e um sincronismo de atividades.
Fase II – Elaboração do Projeto
A elaboração do projeto, no contexto desta dissertação, significa definir os parâmetros de
configuração do sistema para que o mesmo desempenhe as atividades da forma necessária.
Essa fase é dividida em duas subfases conforme descrito a seguir.
Recomendações para a Rede de Dados
O projeto da rede de dados em si está fora do escopo desta dissertação. Entretanto como ela é
a base para a aplicação de voz, torna-se necessário após o levantamento e compreensão do
funcionamento da mesma, fornecer ao gerente de projeto uma lista de recomendações. A
Tabela 3-4 após ter sido preenchida com os dados da rede deverá ser avaliada pelo
“consultor” , inserida as recomendações cabíveis e entregue ao gerente de projeto.
Projeto da Rede de Voz
De um lado, cada corporação possui uma necessidade específica em função da sua atividade
de negócio. Por outro lado, cada fabricante de sistema de telefonia IP possui uma arquitetura e
parametrizações distintas. A fase de elaboração do projeto de voz consiste em identificar e
entender as necessidades que um conjunto de equipamentos de uma determinada arquitetura
deverá desempenhar. O projetista, conhecedor dessa arquitetura, irá determinar a sua
programação. Ele deve também elaborar um plano de testes da configuração a ser
implementada, para posterior validação da solução. A Figura 3-3 apresenta na notação IDEF0
(Integration Definition for Function Modeling) [FIPSPUB 183] a estrutura genérica deste
processo para se chegar esta programação.

Figura 0-16 - Processo para determinação do plano de configuração dos equipamentos

Fase III - Validação das Informações
Uma vez que as necessidades do projeto já foram compreendidas e o plano de configuração
elaborado, é momento de rever junto à equipe técnica possíveis ajustes do mesmo.
A documentação elaborada deve ser apresentada à equipe técnica para esclarecer como cada
necessidade e funcionalidade será configurada e implementada. É necessário abordar e avaliar
as questões encontradas, principalmente os itens que não poderão ser implementados devido a
restrições técnicas da arquitetura escolhida.
O plano de testes para validação e aceitação da solução deverá ser apresentado e validado
nesta fase.
A abordagem do método utilizado para rollout dos telefones e usuários também deve ser
validada.
Fase IV - Instalação
Uma vez definido e validado todo o plano de configuração dos equipamentos deve-se iniciar a
instalação desses conforme descrito a seguir.
Seqüência para Instalação
A seqüência para ativação dos equipamentos apresentada a seguir tem um caráter genérico e
pode sofrer variações conforme a arquitetura da solução adotada. As atividades estão
relacionadas em seqüência, no entanto, algumas delas poderão ser executadas em paralelo.
A primeira atividade consiste em verificar se todos os itens do projeto estão disponíveis, pois
a ausência de algum item, seja ele hardware ou software, poderá trazer impacto no
cronograma do projeto.
O passo seguinte consiste em instalar, ou verificar, se a infra-estrutura de dados possui os
requisitos mínimos para suporte a voz. É necessário verificar se as conectividades entre as
VLANs de voz e dados estão adequadas, se os parâmetros de QoS estão configurados e se
existe algum ajuste em relação à alimentação elétrica dos telefones (caso eles sejam

alimentados pelos switches Ethernet). Caso a solução utilize um servidor de DHCP para
fornecimento de endereços IP, deve-se verificar se o mesmo está configurado e possui
conectividade com o restante da rede.
A seguir, deve-se proceder à instalação física dos servidores de voz, verificando se as
condições ambientais e elétricas estão adequadas. Em seguida, procede-se a instalação do
sistema operacional e do software aplicativo seguindo as instruções do fabricante. Deve-se
verificar também a existência de algum tipo de atualização ou patch de correção a ser
aplicado.
O próximo passo consiste em configurar alguns parâmetros gerais mínimos do sistema, para
que seja possível cadastrar alguns telefones IP e estabelecer chamadas entre eles.
Em seguida, devem-se instalar os gateways de voz e gatekeepers da solução e cadastrá-los nos
servidores de voz. O plano de roteamento de voz e suas restrições de acesso poderão então ser
configurados e testados.
Os recursos do sistema (música em espera, conferência, transcodificação, etc.),
funcionalidades globais (estacionamento de chamadas, captura de chamadas, etc.),
funcionalidades por aparelho ou usuário (número de linhas e teclas de discagem rápida,
política de transferência, idioma, etc.) e configurações para administração do sistema (direitos
dos usuários para administração do sistema, ferramentas para inserção de telefones IP,
ferramentas para contabilização das chamadas, etc.) deverão ser habilitadas e testadas.
Após o sistema de controle de chamadas estar funcionalmente configurado, devem-se ativar
alguns telefones para testes da solução.
Caso alguma aplicação, como por exemplo, o correio de voz seja requisito do projeto, essa
deve ser também ativada e configurada. Deve-se observar a qualidade das chamadas de voz e,
se necessário, ajustes dos parâmetros de QoS nos equipamentos da rede devem ser feitos.
Caso os processadores de chamada suportem aplicativos voltados à proteção do sistema, como
software antivírus e sistemas de detecção de intrusos, eles devem ser ativados. É também
conveniente providenciar um backup da configuração instalada.
Testes
O plano de testes para validação e aceite da solução depende não somente da arquitetura do
sistema instalado, como também das funcionalidades e características implementadas. O
profissional responsável pela configuração dos equipamentos deve relacionar todos os testes
num documento e deverá executá-los um a um com acompanhamento do responsável técnico
pela validação da solução.
A relação de testes pode ser dividida em quatro grupos:
•

roteamento de chamadas: consiste em relacionar todos os tipos de chamadas
previstas, bem como as que devem ser bloqueadas.

•

funcionalidades: consiste em relacionar para testes todas as funcionalidades ativadas.

•

falhas: testes a serem executados para verificação do comportamento do sistema
quando ocorrer falha em algum componente da solução.

•

testes administrativos: relação de testes para verificar se o sistema permite um
gerenciamento adequado, bem como se as ferramentas instaladas estão funcionando
como esperado.

A Tabela 3-22 apresenta um exemplo de como estes testes podem ser relacionados e descritos.
Tabela 0-24 - Plano de testes
Testes de Aceitação de Telefonia IP
Data:

___/___/___

Empresa

Participantes

EmpresaX

E-mail

Telefone

Nelson Pinheiro

Nelsonpi@x.com.br

11-43215353

Teste

Descrição

Resultado

Visto

EmpresaY

Número

Roteamento de
chamada
1

De tel. IP para tel. IP

Fazer e receber uma chamada de um telefone IP para
outro:
dentro da mesma localidade
da localidade A para B e vice-versa

2

De tel. IP para ramal
analógico

Fazer uma chamada de um telefone IP para um ramal
analógico:
da localidade A
da localidade B

3

Local e longa distância

Fazer uma chamada de um telefone IP da localidade A
para:
telefone local na localidade A
chamada 0800 na localidade A
serviços gerais e de emergência na localidade A
chamada a cobrar na localidade A
celular na localidade A
chamada DDD (observar a operadora)
chamada DDI (observar a operadora)

Observações

4

Chamadas entrantes

Receber chamadas da rede pública:
ramal IP na localidade A
ramal IP na localidade B

5

Tie-line

Fazer e receber chamadas via tie-line da localidade A
para:
localidade B
localidade C

6

Bloqueio via código

Verificar o bloqueio de chamadas celular, DDD e DDI:
celular
DDD
DDI

N

Funcionalidades

N+1

N+2

N+3

Espera e música em
espera

Estabelecer uma chamada entre 2 telefones IP.
Colocar uma chamada em espera. Retornar em
seguida a chamada. Observar também o correto
funcionamento da música em espera.

Transferência

Estabelecer uma chamada entre 2 telefones IP. Efetuar
a transferência da chamada para um terceiro telefone
IP. Efetuar também a transferência para um ramal
analógico.

Captura de chamada

Estabelecer uma chamada entre telefones
configurados num grupo de captura. Capturar a
chamada em outro telefone do mesmo grupo usando a
tecla de "pickup".

Falhas

N+5

Processador de
chamadas / gateways

Desligar um processador de chamadas. Verificar se
todos os telefones se registraram no outro. Efetuar
chamada para outro telefone IP e para a PSTN.
Verificar se continua recebendo chamadas da PSTN.
Restaurar o processador de chamadas e desligar o
outro. Verificar se os telefones continuam efetuando
chamadas internas e externas normalmente.

Testes
administrativos

N+6

Níveis de administração

De um PC, confirmar que um usuário cadastrado para
administração do sistema pode se logar para
gerenciamento remoto. Experimentar um usuário
habilitado apenas para administração dos telefones e
um usuário com acesso completo (superusuário).

Rollout
Conforme descrito na seção 3.1.3.5 (Estabelecimento de um Plano de Rollout), deve-se
analisar juntamente com a equipe técnica da empresa onde será instalado o sistema de
telefonia, qual abordagem melhor se adapta às suas necessidades. Uma vez definido o método
para rollout dos telefones IP, obtidas as informações cadastrais dos seus usuários e
cronograma da migração, basta informar aos usuários sobre mudança e proceder à instalação
dos telefones IP.
Fase V - Treinamento
Para o sucesso do projeto é necessário que dois tipos de treinamento sejam ministrados: um
voltado aos usuários e outro para o(s) administrador (es) do sistema.
Treinamento para os Usuários
O treinamento destinado aos usuários tem como objetivo apresentar a eles o aparelho
telefônico, como o mesmo deve ser utilizado, as facilidades disponíveis e o plano de
numeração adotado na empresa. Como existem vários tipos de aparelho e cada um deles
possui facilidades específicas, um treinamento para cada modelo deve ser elaborado. Os
fabricantes geralmente disponibilizam um cartão com instruções básicas de uso dos aparelhos,
que pode ser usado como base para a elaboração do treinamento. O treinamento deve conter
ao menos:
•

a imagem do aparelho apresentando a posição dos botões, a função deles e os
mostradores caso existam;

•

os ajustes permitidos no aparelho, como volume da chamada e campainha, contraste
do mostrador e ajustes ergométricos;

•

algumas operações básicas como fazer e receber uma chamada telefônica, efetuar uma
conferência, transferir uma chamada, etc;

•

algumas operações avançadas, como acesso ao diretório corporativo, incluir teclas de
discagem rápida e acessar aplicações como correio de voz;

•

o plano de numeração telefônico, as restrições de chamadas, os telefones de
emergência e help desk para dúvidas posteriores.

A forma de apresentar o treinamento deve ser analisada em conjunto com a equipe técnica da
empresa onde o sistema está sendo implementado. Pode-se apenas elaborar um documento e
enviar aos usuários, preparar uma sala com alguns aparelhos e organizar grupos a serem
treinados, ou ainda, deslocar-se entre os usuários e ir esclarecendo como usar os aparelhos.
Treinamento para o(s) Administrador (es)
Para o(s) administrador (es) do sistema o recomendado é um treinamento oficial oferecido
pelos seus fabricantes, sendo complementado com informações específicas da sua
parametrização.

Caso isto não seja possível, um treinamento contendo os conceitos básicos da telefonia IP e
como administrar o sistema instalado deve ser aplicado. Os seguintes temas devem ser
abordados:
•

componentes do sistema de telefonia IP;

•

arquitetura do sistema instalado;

•

a infra-estrutura de rede para suporte a telefonia IP;

•

o fluxo das chamadas telefônicas e suas sinalizações;

•

o acesso ao sistema, os menus de configuração e administração do sistema;

•

configuração dos gateways e gatekeepers;

•

procedimentos para a inserção e remoção de telefones IP e usuários do sistema;

•

o plano de numeração telefônico e roteamento das chamadas;

•

as ferramentas de gerenciamento do sistema e identificação de problemas;

•

aplicações opcionais instaladas como o correio de voz, auto-atendimento, etc.

Fase VI - Documentação
O objetivo da documentação é registrar os parâmetros e procedimentos da solução implantada
para futura administração e consulta.
As informações a serem documentadas variam conforme a arquitetura adotada, os
equipamentos instalados e especificações do projeto. A documentação final deve ao menos
conter:
•

introdução, informando o escopo do projeto.

•

descritivo do projeto e topologia da solução.

•

relação de equipamentos do projeto.

•

padronizações adotadas para configuração dos equipamentos, como endereçamento IP,
nomenclaturas, informações do plano de discagem, funcionalidades habilitadas, etc.

•

serviços e ferramentas para administração do sistema habilitadas.

•

padronizações adotadas para configuração de outras aplicações instaladas, como
correio de voz, IVR, etc.

•

configuração comentada dos gateways de voz e gatekeeper.

•

anexos relevantes do projeto, como procedimentos para inserção de telefones e
usuários no sistema, backup, atualizações, arquivos dos treinamentos efetuados, etc.

Fase VII - Avaliação dos Resultados
Esta etapa consiste em verificar, ao final da implantação, se o escopo, cronograma,
orçamento, objetivos e expectativas do projeto foram atingidas [REED02].
Deve-se rever a relação de objetivos do projeto e avaliar um a um o quanto foram ou não
atingidos e registrar os motivos.
Devem-se ainda levantar opiniões dos usuários e administrador (es) do sistema. Solicitações
de funcionalidades não disponíveis também devem ser registradas. Estas informações poderão
ser valiosas para futuras atualizações e expansões, bem como para outros projetos.
Por último, a documentação final do projeto pode ser atualizada e entregue aos seus
responsáveis.

Aplicação do Método ao Estudo de Caso
Este capítulo apresenta a aplicação do método em um projeto real e específico. As decisões
tomadas para a configuração dos equipamentos são particulares a ele. No entanto, as
principais informações obtidas neste processo podem ser aplicadas e/ou adaptadas para outros
casos e arquiteturas. Abaixo são relacionadas algumas informações importantes em relação a
esse projeto:
ele empregou equipamentos de um único fabricante que operam num ambiente
parcialmente proprietário;
ele abrange apenas um subconjunto do método proposto;
o texto apresentado é extenso e detalhado, similar um “manual de instalação e operação”.
Ele foi assim elaborado por ser objetivo e poder servir como referência a outras
implementações;
o livro [YIN03] do Robert Yin apresenta excelentes sugestões e métodos para estudos de
caso que poderiam enriquecer este trabalho. Entretanto somente houve acesso a essas
informações ao final deste, não sendo mais possível sua aplicação.
Descrição do Estudo de Caso
Introdução
Algumas empresas optam por uma migração parcial do seu ambiente de telefonia, convivendo
com ambas as soluções: telefonia IP/VoIP e telefonia tradicional. No entanto, o estudo de
caso aqui apresentado parte diretamente para uma solução completamente IP (convergência
total), em substituição ao sistema de telefonia tradicional existente.
O método foi aplicado em uma empresa de engenharia multinacional no Brasil. Por questões
de confidencialidade, essa empresa será referenciada como empresa “ABC” e alguns
parâmetros do projeto foram alterados ou são fictícios.
Situação da Rede de Dados
Em paralelo ao projeto de Telefonia IP, existia um projeto de modernização e ampliação da
rede de dados da “ABC”. Esta rede foi projetada para seguir o modelo hierárquico de Ethernet
switching para campus, com equipamentos distintos para as camadas de acesso, distribuição e
core [ODOM01]. Ela empregou o padrão de Fast Ethernet na camada de acesso e Gigabit
Ethernet no centro da rede. Os seguintes equipamentos foram utilizados:
switches de acesso: WS-C3560.
switches de distribuição: WS-C4507.
switch central (core): WS-C6513.
Essa rede de dados, base para o bom funcionamento da telefonia IP, facilitou a integração
com a rede de voz nos seguintes aspectos:
os switches de borda proveram a alimentação elétrica aos telefones através de um sistema
proprietário denominado “In-line power”, que é o suportado pelos aparelhos
telefônicos. Esses switches foram alimentados por equipamentos de no-break que
proverão energia elétrica em caso de falta temporária.

a rede de dados foi projetada para ter circuitos redundantes e empregar protocolos de
rápida convergência em caso de falha de algum componente ou conexão.
Os equipamentos suportavam e foram configurados com parâmetros de qualidade de
serviço (QoS), de forma a priorizar o tráfego de voz e sua sinalização.
Por meio de um protocolo proprietário, denominado CDP-Cisco Discovery Protocol, foi
possível o reconhecimento automático dos aparelhos telefônicos por parte dos
switches de acesso, o que simplificou o processo de configuração de VLANs de dados
e voz pela mesma porta física, QoS e gerenciamento do consumo de energia elétrica
por porta.
Subdivisão lógica da rede em VLANs de dados e VLANs de voz, que segmentou os dois
tráfegos e que proveu um melhor nível de segurança.
Na rede de dados WAN, todas as filiais brasileiras possuíam conexões com a matriz, através
de enlaces de dados fornecidos e gerenciados por provedores de telecomunicações. Essa rede
WAN é normalmente fonte de preocupação num projeto de telefonia IP devido às restrições
de banda passante. Entretanto, neste projeto não houve tráfego de voz por esses enlaces de
comunicação.
Situação da Rede de Voz
O sistema de voz utilizado na “ABC” era baseado em comutador de telefonia tradicional
fabricado pela Siemens. Cada prédio possuía um sistema telefônico e seus troncos de acesso à
rede pública de telefonia. Todos esses equipamentos foram substituídos pelo sistema de
telefonia IP.
Visão Geral do Estudo de Caso
O projeto consistia em implantar uma solução de telefonia IP que atendesse a
aproximadamente, 1.100 usuários distribuídos em 4 edificações próximas situadas ao longo da
mesma rua. Essas quatro edificações foram interligadas por uma rede local de alta velocidade
empregando o padrão Gigabit Ethernet. O padrão de acesso dos telefones IP à rede local foi o
Fast Ethernet, com alimentação In-line power. O sistema telefônico permitiu integração de
forma transparente a quatro outras localidades remotas discando-se apenas o número do ramal
destino, sendo essa chamada roteada automaticamente através da rede de telefonia pública.
Assim, não houve a instalação de telefones IP nas localidades remotas, nem roteamento de
chamadas telefônicas através dos canais de comunicação de dados de longa distância (VoIP
nas conexões WAN).
Foram empregados três servidores de processamento de chamadas (CallManager), que
trabalharam em cluster, provendo total redundância em caso de falha de uma das máquinas.
Com o objetivo de prover um nível adicional de redundância, dois servidores (um deles
definido como Publisher do cluster e o outro como Subscriber dos usuários desse prédio)
foram alocados no prédio situado no número 178 (P178) e o outro (que foi definido como
Subscriber do cluster para os usuários dos demais prédios) foi alocado no prédio de número
290 (P290).
Para permitir o acesso a chamadas telefônicas externas e às localidades remotas, foram
instalados dois gateways de voz: um fixado no prédio P178 e outro no prédio P290. Cada um
deles teve uma conexão E1 de 30 canais com a rede de telefonia pública.
Com o objetivo de reduzir o custo com chamadas telefônicas celulares, foram também
instalados gateways com 16 portas analógicas do tipo FXO no prédio P178 e 8 portas no

prédio P290. Essas interfaces foram conectadas a uma bancada de telefones celulares das
operadores Vivo, Tim, Claro e Oi.
Para atender às necessidades de comunicação de fax e modems, foram utilizados quatro
gateways de voz analógico com interfaces FXS fixados nos seguintes prédios:
prédio P178: 2 gateways de 48 portas cada
prédio P290: 1 gateway de 48 portas
prédio P344: 1 gateway de 24 portas
Foi também implantado um sistema de correio de voz IP para até 300 caixas postais. O
sistema de correio de voz usado foi o software “Unity 4.0”, que foi instalado em um servidor
de aplicações fornecido pela “ABC”.
Existiam inicialmente dois sistemas de videoconferência, que empregavam o padrão H.320, e
que utilizavam o PBX existente para fins de entrada, saída e tarifação. Com a retirada do
PBX, os gateways de voz deveriam suprir esta necessidade.
A solução necessitava suportar um sistema de gerenciamento de tráfego e custos (tarifação
telefônica). O sistema escolhido foi o TABS.IT, o qual já era utilizado pela “ABC” no sistema
telefônico convencional.
A seguir, é apresentada a relação simplificada dos equipamentos destinados ao projeto:
03 servidores de aplicação (MCS-7835H-3.0-IPC1) rodando o software CallManager
versão 3.3 (4).
01 servidor de aplicação rodando o software UNITY-4.0, com licenças para 300 caixas
postais.
aproximadamente, 1.100 aparelhos telefônicos IP (modelos 7912, 7940, 7960, 7970, 7936
e expansão de teclados 79140 e algumas licenças de softphone).
01 gateway de voz modelo 3725 com 1 interface E1 e 8 interfaces FXO para o prédio
P290.
01 gateway de voz modelo 3745 com 1 interface E1 e 16 interfaces FXO para o prédio
P178.
03 gateways de voz analógicos VG248 (2x para o prédio P178 e 1 para o prédio P290).
01 gateway de voz analógico VG224 (para o prédio P344).
A implantação deste projeto ocorreu no período de Maio a Dezembro de 2004 e foi dividida
em fases, seguindo a instalação da infra-estrutura básica, bem como a admissão e re-alocação
de funcionários e equipamentos. Estima-se que pelo menos 400 horas de trabalho efetivo
foram empregados para ativar e ajustar esta solução de telefonia IP.
Etapas do Método Aplicado ao Estudo de Caso
Todas as fases do método apresentado serão aqui detalhadas para o estudo de caso descrito.
Fase I - Organização das Informações Levantadas
Informações do Escopo e Motivadores da Rede Convergente
A Tabela 4-1 apresenta as informações gerais sobre a empresa onde o estudo de caso foi
elaborado.

Tabela 0-25 - Dados gerais da empresa
Item

Informação

Nome da empresa

Grupo “ABC”

Principal ramo de negócios

Empresa de engenharia especializada na construção de instalações
industriais de grande porte

Nome da divisão responsável pelo projeto

Departamento de Tecnologia da Informação

Executivo responsável

Fulano1 (fulano1@abc.com)

Gerente interno do projeto

Fulano2 (fulano2@abc.com)

Contatos na área da rede de voz

Usuário1 (usuario1@abc.com), Usuário2 (usuario2@abc.com), fulano3
(fulano3@abc.com), fulano4 (fulono4@abc.com)

Contatos na área da rede de dados

Usuário1 (usuario1@abc.com), Usuário2 (usuario2@abc.com),
Fulano5 (fulano5@abc.com),

Responsável pala administração após a
implantação

Usuário1(usuario1@abc.com)

Objetivos, Motivadores e expectativas

Vide descritivo a seguir

Os seguintes motivadores foram apresentados pela “ABC” para a implantação da solução da
telefonia IP:
compatibilidade e padronização com o sistema de telefonia atualmente usado pela matriz
estrangeira.
custo de implantação próximo ao da telefonia tradicional (foi informado que o custo da
telefonia IP ficou apenas 15% superior em relação ao da telefonia tradicional
equivalente), com possibilidades de redução nos custos de manutenção, propriedade e
constantes mudanças internas.
flexibilidade e agilidade na implantação da infra-estrutura de telefonia para atender a um
rápido crescimento em seu quadro de pessoal, necessário ao acompanhamento de
contratos recentemente fechados.
Redução dos custos com chamadas telefônicas.
Obter os benefícios de integração com uma rede de computadores nova que foi montada
em paralelo com o projeto de telefonia. Assim, foi possível reduzir os custos com
cabeamento e integrar facilmente a solução de voz com a de dados, uma vez que
equipamentos de rede (switches Ethernet) apresentam funcionalidades como o sistema
In-line power e mecanismos de controle de qualidade de serviço (QoS).
Apresentar ao mercado o perfil de uma empresa moderna e atualizada, necessário no seu
ramo de atividade.
Não foi apresentado como motivador, o potencial de integração da solução de telefonia com
outras aplicações, como XML, mensagem unificada, etc.
A Tabela 4-2 relaciona as localidades abrangidas pelo estudo de caso e a distribuição das
necessidades de telefonia em cada uma delas.
Tabela 0-26 - Abrangência
Cidade

Estado

Sigla

Qtde funcionários

Qtde de telefones IP

(Estimado)

(Estimado)

Qtde de correio
de voz

(Estimado)
Cidade1

Estado1

Bairro1-P178

700

700

200

Cidade1

Estado1

Bairro1-P290

200

200

40

Cidade1

Estado1

Bairro1-P306

30

30

10

Cidade1

Estado1

Bairro1-P344

200

200

50

0

0

Cidade1

Estado1

Bairro2

150 (migrarão para
Bairro1 -P178)

Cidade1

Estado1

Bairro3

150

0

0

Cidade2

Estado1

Cidade2

50

0

0

Cidade3

Estado2

Cidade3

50

0

0

A Tabela 4-3 relaciona a título de exemplo parte dos equipamentos que foram inicialmente
instalados. A relação completa é apresentada no Anexo C.
Tabela 0-27 - Relação parcial de equipamentos
Código

Descrição

Qtde

Servidores de Chamada-P178 e P290
CALLMANAGER-4.0

CallManager 4.0 Top Level Part Number

3

MCS-7835H-3.0-IPC1

HW Only MCS 7835H-3000 With Xeon 3.06, 1GB RAM,2-36GB SCSI

3

CAB-AC

Power Cord,110V

6

CM4.0-K9-7835=

SW CallMgr 4.0, MCS-7835, 2500 Svr Usr Lic

3

UNITY-4.0

Unity 4.0

1

UNITYV4-300USR

Unity VM, 300 users (w/ 16 sessions)

1

…

...

Servidores de Voice-Mail

Informações da Rede de Dados
A rede de dados do prédio P178 foi integralmente montada, desde a infra-estrutura da rede
elétrica e cabeamento de dados aos equipamentos de rede. Nos outros prédios, a infraestrutura física foi mantida, trocando-se apenas os equipamentos de rede. Os equipamentos
instalados já previam o emprego do sistema de telefonia IP e, portanto já possuíam suporte a
QoS e In-line power.
Condições da Rede de Dados
As Figuras 4-1 e 4-2 apresentam a topologia da rede de dados com a distribuição inicial dos
switches Ethernet e a Tabela 4-5 apresenta um resumo sobre as condições da rede
implementada.

Figura 0-17 - Topologia de rede LAN (1)

Figura 0-18 - Topologia da rede LAN (2)

Tabela 0-28 - Verificação das condições da rede
Escopo

Disponibilidade

Físico

Item

Condições observadas

Topologia LAN/WAN e tecnologia
utilizada

Estruturada com equipamentos de
core, distribuição e borda adequados.
Fast Ethernet para as bordas e Gigabit
Ethernet para os uplinks e core.

Componentes redundantes

Equipamentos de core e distribuição
possuem processador e fontes
redundantes. Interfaces adicionais em
placas distintas provêm redundância
aos uplinks.

Conexões redundantes

Presentes no core, distribuição e para
alguns switches de borda.

Convergência na camada dois

Apenas STP (Spanning tree protocol)
portfast

Convergência na camada três

Nenhum protocolo de roteamento foi
utilizado.

Proteção e estabilização da
alimentação elétrica

Utilizado.

Emprego de UPSs

Utilizado.

Condições do espaço, ventilação e
segurança dos equipamentos

Adequado.

Condições do cabeamento

Adequado.

Processo de alimentação dos
telefones IP

Pelos switches via In-line power.

Se QoS está configurado

Sim.

Outras aplicações além da voz
necessitam de priorização

Não.

Serviços de
rede

Localização dos servidores de
DHCP e TFTP

Adequados (no CPD).

End. IP e
VLANs

Política adotada para VLANs e
endereçamento IP

Adequada (VLANs de voz e dados
com até 255 hosts)

Telefones IP empregarão switches
internos

Sim.

Física

Adequada.

Emprego de sistema de antivírus

Sim.(ServerProtect 5)

Emprego de sistema de detecção de
intrusos

Sim. (CSA – Cisco Security Agent)

Política aplicada à camada de nível
2

Não.

Política de firewalls

Não utilizado.

QoS

Segurança

Recomendações

Taxa de
utilização

Taxas de utilização e erros na LAN

Rede nova. Estimativas adequadas.

Taxa de utilização e erros nas
conexões WAN

Rede nova. Estimativas adequadas.

Tempo de atraso nas conexões
WAN

Não houve comunicação de voz pela
WAN.

Necessidade de segmentação nas
conexões WAN de baixa velocidade

Não houve comunicação de voz pela
WAN.

Controle de admissão de chamadas

Não houve comunicação de voz pela
WAN.

Antes de iniciar a instalação dos equipamentos, todos os parâmetros de configuração devem
estar definidos e validados para evitar re-trabalhos. A seguir, são apresentados os parâmetros
mínimos necessários para a configuração dos equipamentos deste estudo de caso.
Endereçamento IP e VLANs
O cluster de CallManager, telefones IP e gateways de voz devem estar em subnets IP
específicas, diferentes da rede de dados. O uso de segmentos separados (rede com infraestrutura Ethernet switched) reduz a interferência das aplicações tradicionais sobre o tráfego
de voz (que é uma aplicação em tempo real), bem como proporciona um melhor tratamento
em termos de segurança e performance da rede [CISCO03].
Seguindo os princípios descritos anteriormente, para a rede local desse estudo de caso
assumiu-se que:
cada andar de cada prédio teve 2 VLANs: uma para dados e outra para voz;
cada VLAN de dados possuiu uma subnet IP com até 255 hosts. Essa rede transportou
apenas o protocolo TCP/IP. O endereçamento utilizado foi: 10.152.x.0/24, onde “x”
representa a subnet do andar de um determinado prédio;
cada VLAN de voz teve uma subnet IP com também até 255 hosts. O endereçamento
usado foi: 172.16.x.0/24, onde “x” representa a subnet do andar de um determinado
prédio;
os processadores de chamadas e correio de voz estavam em uma VLAN específica, o que
permitiu, restringir seu acesso. A VLAN escolhida foi a subnet 10.152.62.0 /24;
existiram, ainda, VLANs reservadas para servidores corporativos e roteadores,
gerenciamento, segurança e outras necessidades não relevantes para esta dissertação;
por razões administrativas, os gateways de voz, digitais e analógicos, que empregaram o
protocolo MGCP, ficaram nas VLANs destinadas aos roteadores. Os gateways
analógicos, que empregaram o protocolo SCCP e os telefones IP receberam seu
endereçamento diretamente do servidor de DHCP.
uma vez que o servidor de DHCP foi responsável por fornecer o endereçamento IP para os
telefones IP, o campo “option 150” foi configurado com o endereço IP do servidor de
TFTP do cluster de CallManagers. Neste projeto, o servidor de TFTP foi o servidor
configurado como “Publisher” e seu endereço IP foi: 10.152.62.1. Existiram 2
servidores de DHCP nesta rede, cujos endereços foram: 10.152.1.1 e 10.152.1.2.
Assim, os equipamentos deste estudo de caso utilizaram os seguintes endereços:

endereço dos servidores de voz (VLAN 2):
o CallManager – Publisher: 10.152.62.1/24.
o CallManager – Subscriber P178: 10.152.62.2/24.
o CallManager – Subscriber P290: 10.152.62.6/24.
o correio de voz – Unity: 10.152.62.5/24.
o default gateway destes servidores: 10.152.62.254/24.
endereço dos gateways com protocolo MGCP e servidor de tarifação (VLAN 3):
o gateway PSTN do prédio 178: 10.152.1.252/24, Host Name: BR001NR0252.
o gateway PSTN do prédio 290: 10.152.1.253/24, Host name: BR001NR0001.
o gateway Analógico 1: VG224 do prédio 344:10.152.1.251/24, Host name:
BR001NR0251.
servidor de tarifação TABS.IT: 10.152.1.60.
endereço dos telefones IP e gateways analógicos com protocolo SCCP. Via DHCP
conforme VLAN e subnet do andar de cada prédio.
o 172.16.7.0 até 172.16.27.0 para o prédio P178.
o 172.16.34.0 até 172.16.42.0 para o prédio P290.
o 172.16.43.0 até 172.16.46.0 para o prédio P306.
o 172.16.53.0 até 172.16.61.0 para o prédio P334.
A Tabela 4-6 resume estes endereçamentos bem como outros servidores que foram
necessários para a instalação do sistema.

Tabela 0-29 - Endereçamento IP e VLANs

Nome da VLAN

Host Name
ou
Computer
Name

Endereço
IP (ou
Faixa)

Másc.

Default
gateway

Publisher

Vlan2_callmanager_unity

BR001SV0480

10.152.62.1

/24

10.152.62.254

public

Subscriber - P178

Vlan2_callmanager_unity

BR001SV0481

10.152.62.2

/24

10.152.62.254

public

Subscriber - P290

Vlan2_callmanager_unity

BR001SV0482

10.152.62.6

/24

10.152.62.254

public

Aplicação - Correio de voz

Vlan2_callmanager_unity

BR001SV0520

10.152.62.9

/24

10.152.62.254

public

Servidor de Tarifação
(TABS.IT)

Vlan3_P178_servidor1

BR001SV0600

10.152.1.60

/24

10.152.1.254

public

Telefones IP e gateways
SCCP (P178) (conforme
andar - DHCP)

VlanYYY_PXXX_Nandar

-

172.16.7.0 a
172.16.27.0

/24

10.172.n.254

-

Telefones IP e gateways
SCCP (P290) (conforme
andar - DHCP)

VlanYYY_PXXX_Nandar

-

172.16.34.0 a
172.16.42.0

/24

10.172.n.254

-

Telefones IP e gateways
SCCP (P306) (conforme
andar - DHCP)

VlanYYY_PXXX_Nandar

-

172.16.43.0 a
172.16.46.0

/24

10.172.n.254

-

Telefones IP e gateways
SCCP (P344) (conforme
andar - DHCP)

VlanYYY_PXXX_Nandar

-

172.16.53.0 a
172.16.61.0

/24

10.172.n.254

-

10.152.1.254

Não
configura
do

10.152.1.254

Não
configura
do

/24

10.152.1.254

Não
configura
do

/22

10.152.131.25
4

Não
configura
do

10.152.1.254

Não
configura
do

10.152.1.254

Não
configura
do

Equipamento

Gateway - 3745-P178

Gateway 3725-P290

Gateway VG224-P344

Servidor de DNS primário
Servidor de DHCP
secundário
Servidor de DHCP
primário

Vlan3_P178_servidor1

Vlan3_P178_servidor1

Vlan3_P178_servidor1

Vlan3_P178_servidor1

Vlan3_P178_servidor1

Vlan3_P178_servidor1

BR001NR0252

BR001NR0001

10.152.1.252

10.152.1.253

BR001NR0251

10.152.1.251

Não informado

10.152.131.19
9

Não informado

Não informado

10.152.1.2

10.152.1.1

/24

/24

/24

/24

Com.
SNMP

Não houve tráfego de voz pela rede WAN nesta fase do projeto.
Informações da Rede de Voz
Arquitetura e Elementos da Rede de Voz
Como neste estudo de caso os PBXs existentes foram totalmente substituídos pela telefonia
IP, apenas foram identificados os novos componentes e elaborado um desenho apresentando
sua distribuição.
A Tabela 4-6 relaciona a localização dos novos equipamentos.

Tabela 0-30 - Localização dos novos equipamentos
Produto

Código

Descrição

Qtde

Localização Física

Telefones IPs

7912/14/40/60

IP Phone

Aproxim.
1100

Distribuídos nos prédios
P178/P290/P306 e P344.

Softphones

IPSoftphone

Softphone

3

P290

Gateway de voz digital

3745

Multiservice
Access Router

1

CPD-P178

Gateway de voz digital

3725

Multiservice
Access Router

1

Sala técnica – P290

Gateway de voz analógico

VG248

Analog phone
gateway

2

CPD-P178

Gateway de voz analógico

VG248

Analog phone
gateway

1

Sala técnica – P290

Gateway de voz analógico

VG224

Analog phone
gateway

1

P344 – 2.andar

Processador de chamadas

MCS7835

CallManager

2

CPD-P178

Processador de chamadas

MCS7835

CallManager

1

Sala técnica – P290

Servidor de aplicação

UNITY

Voice Mail

1

CPD-P178

Todos os equipamentos foram interligados através da rede local que se estende pelas várias
edificações.
Plano de Numeração Telefônica e Roteamento de Chamadas
O Plano de discagem
A equipe técnica da “ABC” definiu que o plano de numeração a ser empregado deveria seguir
o padrão já utilizado pela empresa. Assim, as seguintes premissas foram assumidas:
que usuários de quaisquer localidades pudessem ser acessados discando-se apenas os
quatro dígitos referentes ao ramal destino. O plano de numeração permitiu tal
facilidade por não haver faixa de ramal repetido.
que as ligações interurbanas e internacionais fossem feitas empregando os mesmos dígitos
utilizados, ou seja, com a inserção automática da operadora Embratel (21), conforme
descrito a seguir:
o “0” para linha externa;
o “0” e “0XX” (XX=DDD da localidade) para ligações DDD (a operadora
Embratel - 21 foi acrescida de forma transparente);
o 0” e “00XX” (XX=DDI da localidade) para ligações DDI (a operadora
Embratel - 21 foi acrescida de forma transparente).
que existissem dois ramais destinados às chamadas de emergência. Um fixado no prédio
P178 e outro no prédio P290 conforme numeração a seguir:
o P178: Ramal 8888.
o P290: Ramal 7777.

o estes ramais não tiveram restrições para chamadas externas. Eles também
foram programados para redirecionar as chamadas de um para o outro, em caso
de não atendimento ou ocupado.
que empregasse uma agenda abreviada com os principais telefones da “ABC” no mundo.
Essa agenda deveria ser acessada digitando-se o caractere “*” seguido de três dígitos
que representam o destino. O código de chamada de longa distância usando a
operadora Embratel (21) deve ser adicionado. Exemplo: destino ABC-LONDRES Î
disca-se *003 que redireciona para 0021442074951111.
As Tabelas 4-7 e 4-8 relacionam as informações levantadas.
Tabela 0-31 - Plano de discagem
Item

Plano de discagem

Comentários

Número de dígitos para ramais de cada localidade

4 dígitos

Dígito para acesso a rede pública de telefonia

“0”

Padrão de acesso a chamadas de longa distância
DDD

“0”+”0XX” sendo XX=DDD da
localidade

Inserir operadora
Embratel (“21”)

Padrão de acesso a chamadas de longa distância
DDI

“0”+”00XX” sendo XX=DDI da
localidade

Inserir operadora
Embratel (“21”)

Padrão para acesso a ramais de emergência

Ramais 7777 e 8888

Agenda de números pré-programados

*002 a *810

Vide Tabela 4-8

Tabela 0-32 - Agenda corporativa
Padrão de discagem

Número chamado

Destino

*002

33147121111

*003

442074951111

ABC-LOnDRES

*004

441349861111

ABC-EVANTON

*005

441912951111

DUCO-UK

*006

441224401111

PERRY-UK

*007

4767581111

ABC-NORUEGA

*008

2442331111

ABC-ANGOLA

*009

17097241111

ABC-CANADA

*700

22221111

*761

2227611111

*800

22221111

*810

2112812491111

ABC-BOULOGNE

UTC
PETROB.-SUNRISE
KREBS
DRAPS-USA

Os prefixos telefônicos e faixa de ramais DDR
Os prefixos telefônicos e faixas de ramais DDR fornecidos pela “ABC” estão relacionados na
Tabela 4-9.

Tabela 0-33 - Prefixos telefônicos e faixa de ramais DDR
Localidade

Prefixo telefônico

Faixa de ramais DDR do PBX

Faixa de ramais DDR para Telefonia IP

Bairro2

11-2222

-

8000 a 8399

Bairro3

11-2222

-

1000 a 1399

Cidade3

27-3333

-

9400 a 9499

Cidade2

22-4444

-

3900 a 3999

Bairro1 P178

11-2222

-

8400 a 8999

Bairro1 P290,
P306 e P344

11-2222

-

7000 a 7999

Política a restrições de chamadas
Nesse estudo de caso, seis categorias de usuários foram definidas (também conhecido como
Class of Calling User ou Class of Service):
categoria 1: permite chamadas internas, receber chamada externa e fazer chamadas
externas de emergência.
categoria 2: permite chamadas da categoria 1 e fazer ligação externa local e chamadas tipo
0800.
categoria 3: permite chamadas da categoria 2 e ligação local do tipo celular.
categoria 4: permite chamadas da categoria 3 e ligação do tipo DDD.
categoria 5: permite chamadas da categoria 4 e ligação do tipo DDI.
categoria 6: permite chamadas da categoria 5 e do tipo 0300.
Foi definido também que as ligações listadas a seguir deveriam ser bloqueadas para todos os
tipos de categorias:
serviço 0900.
serviço 102.
Os bloqueios de chamadas entrantes a cobrar foram implementados pela operadora. Isto
evitou que os troncos ficassem ocupados ao receber esse tipo de chamada.
A Tabela 4-10 apresenta estas informações.

Tabela 0-34 - Política à restrições de chamadas
Classe de usuário

Tipo de chamada permitida

Categoria 1

Chamadas internas, receber chamada externa e fazer chamadas
externas de emergência.

Categoria 2

Chamadas da categoria 1 e fazer ligação externa local e
chamadas tipo 0800.

Categoria 3

Chamadas da categoria 2 e ligação local do tipo celular.

Categoria 4

Chamadas da categoria 3 e ligação do tipo DDD.

Categoria 5

Chamadas da categoria 4 e ligação do tipo DDI.

Categoria 6

Chamadas da categoria 5 e do tipo 0300

Números bloqueados a todas as categorias

0900 e 102

A equipe técnica da “ABC” definiu que as restrições de chamadas fossem aplicadas a grupos
de aparelhos telefônicos. Na fase de levantamento de informações, não havia ainda definição
dos usuários, de seus ramais e da categoria a que pertenceriam. Foi então definido que todos
os telefones seriam inicialmente ativados na categoria 3 e, posteriormente, ajustados caso a
caso.
Alguns poucos casos utilizando a funcionalidade de “Extension Mobility” (a qual permite um
usuário se “logar” num telefone IP), foram ativadas em caráter de teste.
A Tabela 4-11 relaciona essas abordagens.
Tabela 0-35 - Forma de utilização das restrições de chamadas
Abordagem

Abordagem escolhida

Por grupo de telefones

X

Comentários
Inicialmente na Categoria 3

Por inserção de senhas

Não sera utilizada

Pelo login nos aparelhos

Apenas alguns telefones para teste

Política de roteamento das chamadas
A equipe técnica da “ABC” determinou que as chamadas telefônica tradicionais (não
celulares) saíssem pelo tronco E1 do gateway do prédio correspondente, e em caso de falha ou
congestionamento, redirecionadas ao tronco E1 do gateway do outro prédio. Isso permitiu um
balanceamento de chamadas entre os gateways.
Para as chamadas entrantes, o balanceamento foi automático, isto é, as chamadas para os
ramais do prédio P178 iam para o gateway do prédio P178 e as chamadas para os ramais do
prédio P290 iam para o gateway do prédio P290.
Com o objetivo de reduzir o custo das chamadas a telefones celulares, essas foram
redirecionadas a portas analógicas FXO, que estavam ligadas a uma “bancada de aparelhos
celulares” (este equipamento é denominado “Interface Celular PBX” e fabricado pela
Tecnatel Telecomunicações e Informática Ltda).
O gateway do prédio P178 tinha 12 interfaces FXO destinadas a linhas celulares da operadora
VIVO, 2 interfaces para a operadora TIM, 1 para a operadora CLARO e 1 para a operadora
OI.

O gateway do prédio P290 tinha 4 interfaces FXO destinadas a linhas celulares da operadora
VIVO, 2 interfaces para a operadora TIM, 1 para a operadora CLARO e 1 para a operadora
OI.
A divisão de portas por operadora foi definida com base no tráfego estimado de chamadas
celulares existente. As Tabelas 4-12 e 4-13 relacionam estas informações.
Tabela 0-36 - Gateways e suas conexões
Gateways

Localização

Interface ou
canais de voz

3745 do P178

CPD – Bairro1 P178

E1-1

Embratel

FXO-1 a 12

Vivo

FXO-13 e 14

TIM

FXO-15

Claro

FXO-16

OI

E1-1

Embratel

FXO-1 a 4

Vivo

FXO-5 e 6

TIM

FXO-7

Claro

FXO-8

OI

3725 do P290

Sala Técnica – Bairro1
P290

faixa

de
Operadora

Tabela 0-37 - Política de roteamento de chamadas
Origem da
Chamada

Destino
da
Chamada

Gateway
preferencial

Interface
preferencial

Operadora
da interface
preferencial

Seqüência de transbordo

Bairro1 Prédio 178

PSTN
local

3745 do P178

E1-1

Embratel

3725 do P290-E1-1
3725 do P290-FXO-1 a 4;

Bairro1 Prédio 178

Celular
Vivo

3745 do P178 - E1-1;
3745 do P178

FXO-1 a 12

Vivo

3725 do P290-E1-1.
3725 do P290-FXO-5 a 6;

Bairro1 Predio 178

Celular
TIM

3745 do P178 - E1-1;
3745 do P178

FXO-13 a 14

TIM

3725 do P290-E1-1.
3725 do P290-FXO-7;

Bairro1 Predio 178

Celular
Claro

3745 do P178 - E1-1;
3745 do P178

FXO-15

Claro

3725 do P290-E1-1.
3725 do P290-FXO-8;
3745 do P178 - E1-1;

Bairro1 Predio 178

Celular OI

3745 do P178

FXO-16

OI

3725 do P290-E1-1.

Bairro1 Predio 290

PSTN
local

3725 do P290

E1-1

Embratel

3755 do P178-E1-1
3745 do P178-FXO-1 a 12;

Bairro1 Predio 290

Celular
Vivo

3725 do P290 - E1-1;
3725 do P290

FXO-1 a 4

Vivo

3745 do P178-E1-1.
3745 do P178-FXO-13 a 14;

Bairro1 Predio 290

Celular
TIM

3725 do P290 - E1-1;
3725 do P290

FXO-5 a 6

TIM

3745 do P178-E1-1.
3745 do P178-FXO-15;

Bairro1 Predio 290

Celular
Claro

3725 do P290 - E1-1;
3725 do P290

FXO-7

Claro

3745 do P178-E1-1..
3745 do P178-FXO-16;
3725 do P290 - E1-1;

Bairro1 Predio 290

Celular OI

3725 do P290

FXO-8

OI

3745 do P178-E1-1.

Funcionalidades e Utilitários do Sistema Telefônico
A Equipe técnica da “ABC” definiu um único padrão de funcionalidades inicial para todos
dos telefones IP. Posteriormente variações seriam ajustadas caso a caso.

Tabela 0-38 - Funcionalidades por aparelho ou usuário
Principais Funcionalidades por aparelho/usuário

Usuário Geral

Número de linhas por aparelho

Original dos
7960=2).

Máximo número de chamadas simultâneas

Determinado pelo
7940=4, 7960=6).

Número de teclas de chamada rápida (Speed Dial)

Original
dos
aparelhos
7940=1, 7960=4).

aparelhos

(7912/40=1,

aparelho (7912=2,
(7912=4,

Transferência das chamadas (Call Transfer)

Permitido (original dos aparelhos).

Desvio da chamada (Call Forward) (para onde, quando ocupado e/ou
sem resposta. Tempo máximo para resposta e restrições)

Inicialmente
sem
configuração.
Posteriormente alguns usuários teriam
desvio para o correio de voz e outros
para a secretária do andar (avaliados
caso a caso).

Seleção de música em espera (MOH - Music on Hold)

Arquivo fornecido pela ABC.

Priorização de chamadas (MLPP)

Não utilizado (suportado apenas após a
versão 4.0).

Adição de usuário à chamada em andamento (Barge/Cbarge/Privacy em
linhas compartilhadas)

Não utilizado (suportado apenas após a
versão 4.0).

Re-chamada (Call Back)

Não utilizado.

Indicador de mensagem de voz (Audível, visual ou ambos)

Visual.

Utilização de roteamento de chamadas maliciosas (para interfaces
ISDN)

Não utilizado.

Idioma apresentado nos telefones e guias de voz (locale)

Inglês.

Habilitação para ramal móvel (Extension Mobility)

Habilitado para alguns usuários para
teste.

Habilitação de tecla para verificação da qualidade das chamadas
(Quality Report Tool)

Não utilizado.

Responder chamada automaticamente (Auto-Answer)

Não utilizado.

Tecla para desvio de chamadas para voice mail (Immediate Divert)

Não utilizado.

Apresentação do número e/ou nome do usuário originador da chamada

Apresentar o nome e sobrenome.

Apresentação de rótulo no aparelho telefônico

Apresentar o nome e sobrenome.

Criptografia da chamadas

Não utilizado (suportado apenas após a
versão 4.0).

Habilitação de video-telefonia

Não utilizado (suportado apenas após a
versão 4.0).

Chamada em espera (hold)

Sim.

Rediscagem (redial)

Sim.

Desabilitar alto-falante ("viva-voz")

Não.

Desabilitar headset

Não.

Chamada direta sem discagem (PLAR)

Não utilizado.

Sinalização para uma segunda chamada (Call Waiting)

Original (indicar nova chamadas no
mostrador).
Posteriormente
alguns
usuários solicitaram apresentar o sinal
de ocupado.

Outras funcionalidades

Não solicitado.

Tabela 0-39 - Funcionalidades globais do sistema
Principais Funcionalidades Globais do Sistema

Parâmetros

Quantidade de chamadas em conferência (Ad Hoc)

6

Faixa de ramais para estacionamento de chamadas (CallPark)

898X

Captura de chamada (CallPickup)

Dois dígitos. Inicialmente grupos de
10 a 30 e 40. A atribuição dos
telefones foi feita posteriormente
caso a caso.

Captura de chamada em grupo (CallPickupGroup)

Manter tecla disponível.

Conferência tipo meet-me

Não utilizada.

Função chefe-secretária

Inicialmente não utilizada. Ativar
apenas um piloto para testes.

Cadeado eletrônico (Forced autorization code)

Não utilizada.

Contabilizador de chamadas (Client matter code)

Não utilizada.

Restrições para apresentação de chamadas (interna e externa)

O sistema deve mostrar o
número/ramal
originador
da
chamada.

Agenda corporativa (números pré-programados associados a um código)

Sim. Serão 4 dígitos iniciados por
“*”. A lista com os números foi
fornecida durante a ativação.

Grupos de roteamento de chamadas (Hunt Group)

Não utilizada.

Outras funcionalidades

Não solicitado.

Características Específicas do Projeto
A Tabela 4-16 apresenta um sumário com informações específicas levantadas para o estudo
de caso.

Tabela 0-40 - Características específicas
Item a ser avaliado

Parâmetros

Funcionamento dos telefones IP remotos
em caso de falha da conexão WAN
Codecs utilizados para LAN e WAN

Avaliação
Não existem chamadas pela
rede WAN.

Codec para LAN: G.711

Codec para WAN: não existem
chamadas pela rede WAN.

Emprego de DSPs para transcodificação

Não existem chamadas pela
rede WAN.

Necessidade de controle de admissão de
chamadas

Não existem chamadas pela
rede WAN.

Formato de data e hora nos telefones e
diferença de fuso horário

dd/mm/aaa com formato de 24
horas. Não há fuso horário.

Questões sobre a distribuição dos recursos
de música em espera, conferência e
serviços suplementares entre os servidores
de voz

Não
existem.
Utilizar
os
recursos do Publisher e dos
Subscribers na seqüência.

Padrão de música em espera a ser utilizado

Arquivo fornecido pela “ABC”.

Níveis de administração do sistema

Super usuário: Usuário1 e
Usuário2.
Administração
de
Ramais: Usuário3.

Emprego do aplicativo de auto-atendimento
(Automated Attendant)

Não utilizado.

Emprego do aplicativo destinado
telefonistas (Attendant Console)

Não utilizado.

às

Emprego do aplicativo da funcionalidade
chefe-secretária (IPMA - IP Manager
Assistant)

Ativado um piloto para testes.

Estabelecimento de um Plano de Rollout
Em virtude da indefinição sobre a relação de usuários do sistema e do layout de ocupação dos
prédios, foi definido pela “ABC” que a ativação dos telefones IP fosse feita em lotes e por
meio do emprego de uma ferramenta denominada BAT-Bulk Administration Tool. Essa
ferramenta provê uma planilha eletrônica pré-formatada onde são inseridos os MAC address
dos telefones IP e seus respectivos parâmetros.
O primeiro lote foi executado pelo consultor e o restante pela equipe técnica da “ABC” à
medida que os usuários fossem sendo acomodados. Em casos de emergências ou pouco
volume de telefones, a inserção manual foi utilizada. Os dados cadastrais dos usuários foram
informados lote a lote, pouco antes de sua ativação.
Para os usuários do prédio P290, onde existia um PBX ativo, a migração foi feita em uma
única etapa para evitar conflito no plano de numeração. Nessa data, o tronco E1 foi migrado
do PBX para o gateway de voz desse prédio.
A Tabela 4-17 apresenta um sumário das opções de abordagem do plano de rollout.

Tabela 0-41 - Plano de rollout
Tipo

Abordagem escolhida

Inserção manual

Sim

Auto-registro

Não

Planilha com MAC address
parâmetros dos telefones
Planilha com MAC address
parâmetros dos telefones

reais

e
Sim

fictícios

Esclarecimentos adicionas
Para poucos aparelhos.

Em lotes conforme ocupação dos
prédios.

e
Não

Fase II - Elaboração do Projeto
Nesta fase, o programador do sistema deve determinar, a partir das necessidades levantadas,
como deve ser feita sua parametrização.
Recomendações para a Rede de Dados
Como a rede de dados do estudo de caso foi planejada e configurada para suporte a aplicação
voz, apenas algumas recomendações complementares foram feitas:
•

os equipamentos do core e da distribuição, apesar de terem processador e fontes
redundantes, podem vir a sofrer danos. Um segundo equipamento foi recomendado.

•

alguns switches de borda têm apenas uma conexão com os switches de core ou
distribuição. Em caso de falha dessa conexão ou equipamento, todo um andar ficaria
sem comunicação. Foi recomendado adicionar um segundo switch e uma segunda
conexão. Interligando-se os switches de borda (fechando num anel) pode-se ampliar
ainda mais o esquema de redundância.

•

otimizações na configuração do protocolo Spanning-Tree, como por exemplo,
habilitação do Rapid Spanning-Tree (IEEE 802.1w) pode ser feita para reduzir o
tempo de convergência da camada dois do modelo OSI em caso de falhas de
equipamentos e conexões.

•

a política de segurança da camada dois do modelo OSI não foi explorada e não faz
parte do escopo desta dissertação. Entretanto, existem técnicas que podem se aplicadas
aos equipamentos de rede para reduzir a possibilidade de ataques externos. A inserção
de um firewall protegendo os servidores de chamadas telefônicas de possíveis ataques
também foi recomendada.

Tabela 0-42 - Recomendações para a rede
Escopo

Disponibilidade

Segurança

Item

Condições observadas

Recomendações

Redundância de chassis
para o core.

Componentes redundantes

Equipamentos de core e
distribuição possuem
processador e fontes
redundantes. Interfaces
adicionas em placas
distintas provêm
redundância aos uplinks.

Conexões redundantes

Presentes no core,
distribuição e para alguns
switches de borda.

Adicionar switches de
borda para prover
redundância.

Convergência na camada dois

Apenas STP portfast.

Otimizações do STP
podem ser feitas.

Política aplicada à camada de nível 2

Não.

Avaliar o nível de
segurança requerido.

Não utilizado.

Ë recomendado o uso de
firewall isolando os
processadores de
chamada da rede.

Política de firewalls

Avaliar também os de
distribuição.

Os switches Ethernet da rede local desse estudo de caso foram parametrizados para suporte a
QoS priorizando o tráfego de voz sobre as outras aplicações usando o modelo de serviços
diferenciados (Diffserv). Os switches de borda foram configurados para confiar nos rótulos de
QoS (CoS e IP precedence ou DSCP) apenas quando a porta estivesse conectada a um
telefone IP. As outras aplicações tiveram seus rótulos de QoS fixados para o serviço de
melhor esforço.
A parametrização dos equipamentos de infra-estrutura de rede não é abordada nessa
dissertação.
Projeto da Rede de Voz
A primeira etapa consiste em entender o escopo do projeto, seus elementos e distribuição. O
entendimento do escopo do projeto deve ser feito pelo “consultor” responsável pela aplicação
do método em conjunto com funcionários da empresa que está sendo analisada. O “consultor”
deve interagir intensamente com as equipes responsáveis pela rede de dados e voz, gerentes
de projetos e outros funcionários que possam fornecer as informações necessárias para a
implantação do projeto, por meio de entrevistas e reuniões.
O texto apresentado na seção 4.1.4 (Visão Geral do Estudo de Caso) é um exemplo de como
estas informações podem ser organizadas. É importante entender e descrever cada
componente da solução, seu objetivo e localização. Após esse entendimento, a elaboração de
um desenho com a arquitetura da topologia da rede, mostrando o posicionamento e
interligação dos seus elementos, simplificará a visualização do projeto e apoiará as outras
atividades de planejamento: plano de numeração telefônica, nomenclatura para os elementos
da rede e funcionalidades a serem configuradas posteriormente.
A Figura 4-3 apresenta o diagrama com a topologia da rede de voz e o plano de numeração de
cada localidade (elaborado conforme Tabela 4-6 (Localização dos novos equipamentos) e
Tabela 4-9 (Prefixos telefônicos e faixa de ramais DDR) para o estudo de caso.

Figura 0-19 - Diagrama da topologia da rede de voz
A próxima etapa consiste em especificar como os servidores de voz serão instalados e
parametrizados.
Parâmetros para Instalação do Software dos Servidores de Voz
Como os servidores de voz utilizam o sistema operacional Windows 2000 Server, uma série
de parâmetros devem estar definidos antes da sua instalação. A Tabela 4-19 relaciona esses
parâmetros e já inclui os parâmetros aplicados ao estudo de caso:

Tabela 0-43 - Parâmetros de instalação do software
Configuration Data for Media Convergence Server
Configuration

CallManager (P178)

CallManager (P178)

CallManager (P290)

Cisco Product Key

ABCD ABCD ABCD ABCD

ABCD ABCD ABCD ABCD

ABCD ABCD ABCD ABCD

User Name

ABC

ABC

ABC

Organization name

ABC

ABC

ABC

Computer Name

BR001SV0480

BR001SV0481

BR001SV0482

Workgroup

CIPTX

CIPTX

CIPTX

DNS domain suffix

br.abcnet.intra

br.abcnet.intra

br.abcnet.intra

Current time zone, date

(GMT-03:00) Brasilia

(GMT-03:00) Brasilia

(GMT-03:00) Brasilia

IP address

10.152.62.1/24

10.152.62.2/24

10.152.62.6/24

Subnet mask

255.255.255.0

255.255.255.0

255.255.255.0

Default gateway

10.152.62.254

10.152.62.254

10.152.62.254

Primary

10.152.131.199

10.152.131.199

10.152.131.199

Secondary

A ser informado

A ser informado

A ser informado

Não Utilizado

Não Utilizado

Não Utilizado

TCP/IP properties

DNS servers

Wins Servers
Primary
Secondary
Database server

X

Publisher

X

Subscriber

X

Username

Administrator

Administrator

Administrator

Password

Ver com administrador

Ver com administrador

Ver com administrador

Backup
X

Server

X

Target

X

SNMP

public (read only)

Public (read only)

public (read only)

Terminal service enable

Sim

Sim

Sim

CallManager Cluster
Os servidores de voz utilizados neste estudo de caso empregam o conceito de cluster. À
medida que a necessidade de processamento de chamadas aumenta, novos servidores podem
ser acrescidos para suprir essa necessidade. No cluster um servidor denominado “Publisher” é
o responsável pela distribuição e sincronismo das informações. Os outros servidores
configurados como “Subscriber”, agregam processamento ao cluster [ALEXANDER02]. O
número de servidores e o seu arranjo é definido em função do número de telefones IP, portas
nos gateways de voz, recursos para conferência, recursos para música em espera, etc
[CISCO03]. Nesse estudo de caso, três servidores modelo MCS-7835 são suficientes para
atender até 2500 telefones IP em alta disponibilidade. Assim, um servidor foi configurado
como “Publisher” e os outros dois como “Subscriber”. Em caso de falha de um equipamento,
os outros assumirão o controle das chamadas até que a falha seja reparada. Esta é uma
característica específica da arquitetura da solução instalada. Cada fabricante possui uma

arquitetura distinta como, por exemplo, a solução “S8700 IP Connect” da Avaya que emprega
sempre dois servidores de voz e gateways responsáveis por interfacear os telefones IP ao
sistema TDM tradicional [AVAYA03].
CallManager Groups
Como a solução instalada era composta de três servidores CallManager, dois grupos foram
criados. Os usuários do prédio P178 se registram no Subscriber desse prédio. Os usuários dos
outros prédios se registram no Subscriber do prédio P290. Com essa divisão, em caso de falha
de um dos Subscribers, seus usuários migrarão automaticamente para o outro e vice-versa.
Para permitir um nível adicional de redundância, em caso de falha simultânea dos dois
Subscribers, todos os usuários migrarão para o Publisher. Esse segundo nível de redundância
limita a solução a 2500 usuários, caso contrário o Publisher ficaria sobrecarregado.
Esta divisão de metade dos telefones IP por Subscriber permitiu uma redução no tempo de
comutação (novo registro) de um CallManager para o outro em caso de falha de um deles.
O terceiro CallManager também flexibilizou a manutenção do sistema, permitindo, por
exemplo, que uma eventual reinicialização do Publisher não afetasse diretamente os usuários.
Dessa forma, dois grupos foram definidos:
0481_0482_0480_CMG (telefones do P178)
0482_0481_0480_CMG (telefones do P290, 306 e 344)
CallManager Date and Time
O parâmetro de data e hora permite que, telefones IP distintos registrados no mesmo cluster,
mas que estejam fisicamente em regiões em que exista diferença de fuso horário, possam
apresentar em seu visor o horário local correto.
Como nesse estudo de caso, todos os aparelhos do cluster estavam na Cidade1, não houve a
necessidade de se criar mais de um grupo de data e hora. Entretanto, por uma falha no código
do aparelho modelo 7970 (introduzido no decorrer do projeto), que apresentava em seu visor,
a diferença de uma hora em relação ao valor real, um Date/Time Group adicional foi
necessário. Assim os seguintes Date/Time Group foram criados:
CMLocal: dd/mm/aaaa no formato 24h, onde dd=dia, mm=mês e aaaa=ano.
CMLocal_7970: dd/mm/aaaa no formato 24h, onde dd=dia, mm=mês e aaaa=ano.
CallManager Regions
As Regions definem o tipo de codec utilizado pelos telefones IP quando as chamadas
telefônicas são estabelecidas. Deve-se definir o tipo de codec a ser utilizado dentro de uma
mesma região e entre as regiões. O tipo de codec escolhido deve considerar a banda passante
disponível para a transmissão do canal de voz e da qualidade da voz desejada.
A Tabela 4-20 ilustra a banda por chamada considerada pelo CallManager para os dois
principais codecs utilizados, bem como o nível de qualidade provido. [CISCO04A].

Tabela 0-44 - Codecs

Banda por chamada considerada pelo CallManager (inclui
Codec cabeçalho IP e pacote de dados com 30 ms de amostragem)

MOS

G.711 80 kbps

4,10

G.729 24 kbps

3,92

Para chamadas que trafegam numa rede local, onde normalmente existe uma banda passante
disponível elevada, opta-se por uma melhor qualidade da voz. Neste caso, a opção pelo codec
G.711 é a decisão natural. Para chamadas que trafegam pela rede WAN, onde existem
limitações de banda disponível, o codec G.729 normalmente é utilizado, apesar da redução na
qualidade do sinal de voz. Para este estudo de caso, não houve tráfego de voz fora da rede
local. Assim foi definido apenas uma região e o codec empregado foi o G.711.
Region: BR001 – codec usado dentro da region: G.711
Apesar da Region ser um parâmetro específico da solução da Cisco, a definição do tipo de
codec e do ambiente em que o mesmo será utilizado (LAN ou WAN) deve ser considerada em
quaisquer outros sistemas.
Outra consideração a ser feita em relação à escolha do codec está relacionada à função de
conferência de voz. A conferência, seja ela feita em hardware ou software, deve
obrigatoriamente empregar o codec G.711. Isso implica que chamadas originadas ou
recebidas de localidades remotas usando o codec G.729 devem ser convertidas para G.711.
Isso aumenta o custo da solução, pois torna obrigatório o uso de circuitos integrados
dedicados para tal (DSPs). Nesse estudo de caso não houve essa necessidade, pois todas as
chamadas IP trafegaram apenas pela rede local.
CallManager Device Pool
O Device Pool representa um conjunto de parâmetros comuns que são atribuídos aos
dispositivos da rede (telefones IP, gateways, etc.). Os seguintes parâmetros são obrigatórios
na definição de um device pool:
o nome do Device Pool;
CallManager Group;
Date/Time Group;
a Region.
Nesse estudo de caso, existiram dois Date/Time Group, uma única Region e 2 CallManager
Groups, implicando na definição de quatro Devices Pools:
BR001_P178_DP
BR001_P290_DP
BR001_P178_7970DP
BR001_P290_7970DP
CallManager Location
O emprego de locations permite ao cluster de CallManager controlar o número de ligações
entrantes e saintes, dentro dos limites de banda passante disponível para os canais de voz nas

conexões WANs das localidades remotas. Essa limitação permite manter a qualidade do sinal
de voz trafegando na rede de longa distância.
Nesse estudo de caso o emprego deste controle não se fez necessário, pois todo o tráfego de
pacotes de voz foi através da rede local.
CallManager Partitions e Calling Search Space
O emprego de partitions e Calling Search Space (CSS) permite ao cluster do CallManager
controlar o roteamento das chamadas telefônicas. Por meio do emprego dessas
funcionalidades pode-se, por exemplo, evitar que um determinado telefone efetue uma
chamada de longa distância sem autorização.
As partitions são regiões de alcançabilidade dos dispositivos de telefonia. Os Calling Search
Space são filtros que serão aplicados a esses dispositivos e irão determinar para quais
partitions esses dispositivos poderão ou não efetuar chamadas telefônicas. Por meio da
combinação desses dois parâmetros pode-se implementar o controle de chamadas telefônicas,
tanto internamente quanto externamente [ALEXANDER02].
Nesse estudo de caso, existiram inicialmente dois gateways para conexão com a rede pública
(um 3725 e um 3745). Esses gateways foram instalados em prédios distintos (P290 e P178) e
cada um deles recebeu uma faixa distinta de ramais DDR (Discagem Direta a Ramal). Ambos
os gateways de voz utilizaram o padrão ISDN-PRI. A escolha deste tipo de interface foi
devido à:
disponibilidade da operadora;
permitir um gerenciamento centralizado dessa interface diretamente pelo servidor de
chamadas, por meio do protocolo MGCP (Media Gateway Control Protocol), que
simplificou a administração do sistema;
pela simplicidade na pesquisa de problemas: o ISDN é um protocolo baseado em
mensagens e, portanto, provê uma grande quantidade de informações em relação às
condições de erro [GIRALT03];
por poder permitir a transparência de serviços como apresentação do número discado e
número de origem da chamada.
Como nesse projeto todo o sistema de telefonia é baseado em IP, não houve integração da
solução IP com outros PBXs. Entretanto, existem vários projetos que apresentam um
ambiente misto. Para esses casos, a integração entre o PBX e o gateway de voz é necessária e
a escolha de uma interface ISDN com sinalização QSIG é recomendada por permitir
integração de funcionalidades avançadas tais como apresentação do número e nome de quem
está chamando, re-chamadas (callback), transferência de chamadas na rede, atendimento
centralizado e sinalização de correio de voz centralizado [ECMA04].
Para que existisse balanceamento para as chamadas saintes entre esses dois gateways de
acesso à rede pública (conforme Tabela 4-13 (Política de Roteamento de Chamadas)), foram
criadas duas partições, uma para o prédio P178 e outra para o prédio P290, o que permitiu
diferenciar a origem das chamadas. Assim, as seguintes partições foram criadas:
BR001_P178: designada aos equipamentos instalados no prédio P178;
BR001_P290: designada aos equipamentos instalados no prédio P190.

Para possibilitar as restrições de chamadas de cada categoria de usuários (conforme Tabela 410 (Política à restrições de chamadas)), foram criadas as seguintes partições com os padrões
de roteamento das chamadas:
BR001_prédio_RP_Local_Fixo: permite acesso apenas a chamadas externas locais, 0800,
emergência e serviços gerais 1XX (exceto o serviço 102);
BR001_prédio_RP_Local_Celular: permite acesso a chamadas locais para celulares;
BR001_ prédio_DDD: permite acesso a chamadas DDD;
BR001_ prédio_RP_DDI: permite acesso a chamadas DDI;
BR001_ prédio_RP_Especiais: permite acesso a chamadas 0300.
Para que chamadas pudessem ser feitas para as localidades do Bairro2, Bairro3, Cidade2 e
Cidade3, usando-se apenas os quatro dígitos referentes aos ramais de cada localidade, esses
padrões de roteamento pertenceram às partições BR001_P178 e BR001_P290, uma vez que
não existia restrições de chamadas para esses locais.
A funcionalidade IPMA (chefe-secretária) foi utilizada apenas como piloto para testes. Sua
arquitetura exige pelo menos três partições distintas [CISCO04B]. Os telefones IP foram
atribuídos às partições BR001_P178 e BR001_P290, e outras duas partições foram criadas
para permitir a coordenação das chamadas pelo IPMA. São elas:
Cisco_IPMA: destinado ao CTI(Computer Telephony Integration)Route Point;
Manager: destinado aos ramais dos gerentes.
Os telefones IP quando recebem duas chamadas simultâneas perdem a capacidade de
transferir uma das chamadas (uma fica ativa e outra em espera). Para permitir a transferência
de uma dessas chamadas, um artifício foi empregado. Este artifício consiste em inserir dois
ramais com o mesmo número no mesmo aparelho. Como isso somente é permitido apenas
para partições distintas, uma partição adicional foi criada:
Linha2: ramais de apoio para transferência.
A Tabela 4-21 relaciona as partições que foram criadas:
Tabela 0-45 - Partitions
Partitions

Partitions

Partitions

Brasil –Bairro1- Prédio 178

Brasil – Bairro1- Prédio 290

Especiais

BR-001_P178

BR-001_P290

Linha2

BR001_P178_RP_Local_Fixo

BR001_P290_RP_Local_Fixo

Cisco_IPMA

BR001_P178_RP_Local_Celular

BR001_P290_RP_Local_Fixo

Manager

BR001_P178_RP_DDD

BR001_P290_RP_DDD

BR001_P178_RP_DDI

BR001_P290_RP_DDI

BR001_P178_RP_Especiais

BR001_P290_RP_Especiais

As Calling Search Space são filtros aplicados aos dispositivos (devices) de telefonia IP que
irão determinar para quais partições (partitions) esses equipamentos poderão efetuar ligações
telefônicas.

As Tabelas 4-22 a 4-24 apresentam os CSS criados para cada tipo de prédio, categoria e
necessidades específicas.
Tabela 0-46 - Calling search space para P178
CSS - Brasil –Bairro1- Prédio 178

Partições atingíveis

CSS_BR001_P178_Ramal_Interno

Cisco_IPMA
BR001_P178
BR001_P290

CSS_BR001_P178_Local_Fixo

Cisco_IPMA
BR001_P178
BR001_P290
BR001_P178_RP_Local_Fixo

CSS_BR001_P178_Local_Celular

Cisco_IPMA
BR001_P178
BR001_P290
BR001_P178_RP_Local_Fixo
BR001_P178_RP_Local_Celular

CSS_BR001_P178_DDD

Cisco_IPMA
BR001_P178
BR001_P290
BR001_P178_RP_Local_Fixo
BR001_P178_RP_Local_Celular
BR001_P178_RP_DDD

CSS_BR001_P178_DDI

Cisco_IPMA
BR001_P178
BR001_P290
BR001_P178_RP_Local_Fixo
BR001_P178_RP_Local_Celular
BR001_P178_RP_DDD
BR001_P178_RP_DDI

CSS_BR001_P178_Especiais

Cisco_IPMA
BR001_P178
BR001_P290
BR001_P178_RP_Especiais

Tabela 0-47 - Calling search space para P290
CSS - Brasil –Bairro1- Prédio 290

Partições atingíveis

CSS_BR001_P290_Ramal_Interno

Cisco_IPMA
BR001_P290

BR001_P178

CSS_BR001_P290_Local_Fixo

Cisco_IPMA
BR001_P290
BR001_P178
BR001_P290_RP_Local_Fixo

CSS_BR001_P290_Local_Celular

Cisco_IPMA
BR001_P290
BR001_P178
BR001_P290_RP_Local_Fixo
BR001_P290_RP_Local_Celular

CSS_BR001_P290_DDD

Cisco_IPMA
BR001_P290
BR001_P178
BR001_P290_RP_Local_Celular
BR001_P290_RP_DDD

CSS_BR001_P290_DDI

Cisco_IPMA
BR001_P290
BR001_P178
BR001_P290_RP_Local_Fixo
BR001_P290_RP_Local_Celular
BR001_P290_RP_DDD
BR001_P290_RP_DDI

CSS_BR001_P290_Especiais

Cisco_IPMA
BR001_P290
BR001_P178
BR001_P290_RP_Especiais

Tabela 0-48 - Calling search space específicas
CSS – Especiais

Partições atingíveis

CSS_Linha2

Linha2

CSS_Manager_Everyone

Manager
BR001_P178
BR001_P290

CallManager Route Group e Route List
Route Groups são grupos de dispositivos ou interfaces para acesso a chamadas externas
(gateway/gatekeeper) que são agrupados em listas de prioridades denominadas Route List. A
Figura 4-4 exemplifica o plano de roteamento de uma chamada local originada na localidade
Bairro1.
Uma vez identificada à chamada local por meio do route pattern “0[2-6]!”, esta é direcionada
ao route list “BR001_PSTN_P178_then_P290_RL”. O Route List envia primeiramente a
chamada ao route group “BR001_P178_3745A_E1_1_RG”. Se por algum motivo a interface
do gateway associado este route group estiver indisponível, a chamada é redirecionada ao
route group seguinte, saindo então pela interface do gateway a ele associado.

Figura 0-20 - Roteamento de chamadas locais

Similarmente, a Figura 4-5 exemplifica o plano de roteamento de uma chamada celular
originada na localidade Bairro1.
Uma vez identificada à chamada celular por meio do route pattern “0.9[1-9]!”, esta é
direcionada ao route list “BR001_VIVO_P178_then_P290_RL”. O Route List envia
primeiramente a chamada ao route group “BR001_P178_3745A_FXO_1-12_RG”. Se por
algum motivo a interface do gateway associado este route group estiver indisponível, a
chamada é redirecionada aos route groups seguintes.

Figura 0-21 - Roteamento de chamadas à celulares
Para implementar o roteamento das chamadas conforme determinado pela Tabela 4-13
(Política de Roteamento de Chamadas), os Route Groups apresentados na Tabela 4-25 foram
criados.

Tabela 0-49 - Route Group
Padrão

Configuração (GK
Anonymous ou não)

Route Groups

Device e Porta

(MGCP / H.323)

BR001_P178_3745A_E1_1_RG

BR001NR0001 porta E1_1

MGCP

Não aplicável

BR001_P178_3745A_FXO_1-12_RG

BR001NR0001 portas FX0_1-12

MGCP

Não aplicável

BR001_P178_3745A_FXO_13-14_RG BR001NR0001 portas FX0_13-14 MGCP

Não aplicável

BR001_P178_3745A_FXO_15_RG

BR001NR0001 portas FX0_15

MGCP

Não aplicável

BR001_P178_3745A_FXO_16_RG

BR001NR0001 portas FX0_16

MGCP

Não aplicável

BR001_P290_3725A_E1_1_RG

BR001NR0252 porta E1_1

MGCP

Não aplicável

BR001_P290_3725A_FXO_1-4_RG

BR001NR0252 portas FX0_1-4

MGCP

Não aplicável

BR001_P290_3725A_FXO_5-6_RG

BR001NR0252 portas FX0_5-6

MGCP

Não aplicável

BR001_P290_3725A_FXO_7_RG

BR001NR0252 portas FX0_7

MGCP

Não aplicável

BR001_P290_3725A_FXO_8_RG

BR001NR0252 portas FX0_8

MGCP

Não aplicável

O protocolo para controle dos gateways de voz foi o MGCP por permitir, após uma pequena
configuração nos gateways, que estes possam ser parametrizados através do CallManager,
simplificando a administração do sistema. Além disto, o MGCP provê uma preservação do
canal de áudio, em caso de falha do CallManager, não disponível em outros padrões como o
H.323 [COLLORA04].
Para as interfaces analógicas, o protocolo MGCP permite uma administração com
granularidade por porta, característica necessária para a divisão das mesmas entre as
operadoras de telefonia celular [ALEXANDER02].
Para que as chamadas telefônicas sejam redirecionadas a outro gateway ou interface, em caso
de indisponibilidade ou congestionamento, os Route List apresentados nas Tabelas 4-26 e 427 foram configurados.
Tabela 0-50 -Route List para chamadas externas normais
Route List

Route Group

Observação

BR001_PSTN_P178_only_RL

Criado para teste: permite forçar ligação
BR001_P178_3745A_E1_1_RG pelo gateway do P178

BR001_PSTN_P290_only_RL

Criado para teste: permite forçar ligação
BR001_P290_3725A_E1_1_RG pelo gateway do P290

BR001_PSTN_P178_then_P290_RL

Roteia ligação pelo gateway do P178 e
BR001_P178_3745A_E1_1_RG em caso de falha pelo gateway P290
BR001_P290_3725A_E1_1_RG

BR001_PSTN_P290_then_P178_RL

Roteia ligação pelo gateway do P290 e
BR001_P290_3725A_E1_1_RG em caso de falha pelo gateway P178
BR001_P178_3745A_E1_1_RG

Tabela 0-51 - Route List para chamadas à celular
Route List

Route Group

Observação

BR001_VIVO_P178_only_RL

Criado para teste: permite forçar
BR001_P178_3745A_FXO_1-12_RG Celular Vivo pelo gateway do P178

BR001_VIVO_P290_only_RL

BR001_P290_3725A_FXO_1-4_RG

BR001_TIM_P178_only_RL

Criado para teste: permite forçar
BR001_P178_3745A_FXO_13-14_RG Celular Claro pelo gateway do P178

BR001_TIM_P290_only_RL

BR001_P290_3725A_FXO_5-6_RG

Criado para teste: permite forçar
Celular Claro pelo gateway do P290

BR001_CLARO_P178_only_RL

BR001_P178_3745A_FXO_15_RG

Criado para teste: permite forçar
Celular TIM pelo gateway do P178

BR001_CLARO_P290_only_RL

BR001_P290_3725A_FXO_7_RG

Criado para teste: permite forçar
Celular TIM pelo gateway do P290

BR001_OI_P178_only_RL

BR001_P178_3745A_FXO_16_RG

Criado para teste: permite forçar
Celular OI pelo gateway do P178

BR001_OI_P290_only_RL

BR001_P290_3725A_FXO_8_RG

Criado para teste: permite forçar
Celular OI pelo gateway do P290

BR001_VIVO_P178_then_P290_RL

Roteia ligação pelo gateway do P178 e
em caso de falha pelo gateway P290
BR001_P178_3745A_FXO_1-12_RG (Vivo->E1)

Criado para teste: permite forçar
Celular VIvo pelo gateway do P290

BR001_P290_3725A_FXO_1-4_RG
BR001_P178_3745A_E1_1_RG
BR001_P290_3725A_E1_1_RG

BR001_VIVO_P290_then_P178_RL

BR001_P290_3725A_FXO_1-4_RG

Roteia ligação pelo gateway do P290 e
em caso de falha pelo gateway P178
(Vivo->E1)

BR001_P178_3745A_FXO_1-12_RG
BR001_P290_3725A_E1_1_RG
BR001_P178_3745A_E1_1_RG

BR001_TIM_P178_then_P290_RL

Roteia ligação pelo gateway do P178 e
em caso de falha pelo gateway P290
BR001_P178_3745A_FXO_13-14_RG (TIM->E1)
BR001_P290_3725A_FXO_5-6_RG
BR001_P178_3745A_E1_1_RG
BR001_P290_3725A_E1_1_RG

BR001_TIM_P290_then_P178_RL

BR001_P290_3725A_FXO_5-6_RG

Roteia ligação pelo gateway do P290 e
em caso de falha pelo gateway P178
(TIM->E1)

BR001_P178_3745A_FXO_13-14_RG
BR001_P290_3725A_E1_1_RG
BR001_P178_3745A_E1_1_RG

BR001_CLARO_P178_then_P290_RL BR001_P178_3745A_FXO_15_RG

Roteia ligação pelo gateway do P178 e
em caso de falha pelo gateway P290
(CLaro->E1)

BR001_P290_3725A_FXO_7_RG
BR001_P178_3745A_E1_1_RG
BR001_P290_3725A_E1_1_RG

BR001_CLARO_P290_then_P178_RL BR001_P290_3725A_FXO_7_RG

Roteia ligação pelo gateway do P290 e
em caso de falha pelo gateway P178
(Claro->E1)

BR001_P178_3745A_FXO_15_RG
BR001_P290_3725A_E1_1_RG
BR001_P178_3745A_E1_1_RG

BR001_OI_P178_then_P290_RL

BR001_P178_3745A_FXO_16_RG

Roteia ligação pelo gateway do P178 e
em caso de falha pelo gateway P290
(CLaro->E1)

BR001_P290_3725A_FXO_8_RG
BR001_P178_3745A_E1_1_RG
BR001_P290_3725A_E1_1_RG

BR001_OI_P290_then_P178_RL

BR001_P290_3725A_FXO_8_RG

Roteia ligação pelo gateway do P290 e
em caso de falha pelo gateway P178
(Claro->E1)

BR001_P178_3745A_FXO_16_RG
BR001_P290_3725A_E1_1_RG
BR001_P178_3745A_E1_1_RG

CallManager Route Pattern
Route Patterns são os padrões de roteamento de chamadas que uma vez detectadas pelo
CallManager poderão ser redirecionadas ao mundo externo através de um gateway ou
gatekeeper.
O CallManager emprega um conjunto de símbolos e caracteres especiais que permite a um
simples padrão de roteamento corresponder a um conjunto de números. O uso desses
símbolos e caracteres especiais também permite construir instruções, que habilitam ao

CallManager, corresponder a um número antes de enviá-lo a um sistema adjacente
[LOVELL01]. A Tabela 4-28 apresenta os símbolos mais comuns.
Tabela 0-52 - Símbolos e caracteres especiais para Route Patterns
Símbolo

Descrição

X

Dígito simples (0-9).

@

NANP (North America Numbering Plan) - Plano de numeração para rede pública nos
Estados Unidos

!

Um ou mais dígitos

[x-y]

Notação de um conjunto genérico

[^x-y]

Exclusão de um conjunto

.

Encerra um código de acesso

#

Encerra temporização entre dígitos

A título de exemplo, é descrito a seguir o padrão de roteamento destinado a chamadas locais.
“0.[2-6]!” , sendo:
“0” : dígito definido para acesso a rede pública para o exemplo em questão.
“.” : delimitador que permitirá indicar ao CallManager onde aplicar uma determinada
instrução, como, por exemplo, remover os dígitos anteriores ao delimitador, para posterior
envio do número à rede pública de telefonia.
“[2-6]” : conjunto de dígitos válidos. Algarismo de 2 a 6.
“!” : corresponde a um ou mais dígitos (ou seja, qualquer número discado posteriormente).
Assim, se for digitado o número 0 21115353, o CallManager reconhece como um padrão
válido e toma as decisões de roteá-lo conforme sua programação. Como exemplo, poderia
estar programado para remover o “0” e enviar o restante à rede pública de telefonia. Nesse
caso, estaria enviando ao gateway, os dígitos para efetuar uma chamada local.
Para cada Route Pattern definido, uma determinada transformação do número chamado pode
ser efetuada conforme a necessidade. Podem-se especificar dígitos a serem descartados,
(como por exemplo, remover dígitos antes do ponto - predot), aplicar uma máscara para
alterar o número, ou ainda acrescentar dígitos de prefixo – prefix digits, útil, por exemplo,
para acrescer o código de uma determinada operadora de longa distância.
A Tabela 4-29 apresenta os padrões de roteamento configurados para atender as necessidades
da “ABC”, em função das operadoras telefônicas, plano de numeração telefônica dos ramais
DDR, definição das categorias de usuários e serviços que foram configurados (definidos na
seção 4.2.1.3.2 (Plano de Numeração Telefônica e Roteamento de Chamadas)). Os padrões de
roteamento são “duplicados” para cada partition. Isto é necessário para identificar se a origem
da chamada é de um telefone do prédio P178 ou das outras edificações, de forma a permitir
que a mesma seja redirecionada ao gateway adequado.

Tabela 0-53 - Route Pattern
Route
Pattern

Partition

Route List

Transfor. (out. calls) Observação

*100.!

BR-001_P178

BR001_PSTN_P178_only_RL

Discard=predot

Força chamada via
gateway do P178

*100.!

BR-001_P290

BR001_PSTN_P178_only_RL

Discard=predot

Força chamada via
gateway do P178

*101.!

BR-001_P290

BR001_PSTN_P290_only_RL

Discard=predot

Força chamada via
gateway do P290

*101.!

BR-001_P178

BR001_PSTN_P290_only_RL

Discard=predot

Força chamada via
gateway do P290

Testes

Agenda
Discard=predot
*002.

BR-001_P178

BR001_PSTN_P178_then_P290_RL 0002133147121111

Chamada para ABCBoulogne via PSTN

Discard=predot
*002.

BR-001_P290

BR001_PSTN_P290_then_P178_RL 0002133147121111

Chamada para ABCBoulogne via PSTN

Discard=predot
Chamada para ABC-

*003.

BR-001_P178

BR001_PSTN_P178_then_P290_RL 00021442074951111 Londres via PSTN
Discard=predot
Chamada para ABC-

*003.

BR-001_P290

BR001_PSTN_P290_then_P178_RL 00021442074951111 Londres via PSTN

*004.

BR-001_P178

BR001_PSTN_P178_then_P290_RL 0002144134981111

Discard=predot
Chamada para ABCEvanton via PSTN

Discard=predot
*004.

BR-001_P290

BR001_PSTN_P290_then_P178_RL 0002144134981111

Chamada para ABCEvanton via PSTN

Discard=predot
Chamada para Duco-UK

*005.

BR-001_P178

BR001_PSTN_P178_then_P290_RL 00021441912911113 via PSTN
Discard=predot
Chamada para Duco-UK

*005.

BR-001_P290

BR001_PSTN_P290_then_P178_RL 00021441912911113 via PSTN

*006.

BR-001_P178

BR001_PSTN_P178_then_P290_RL 00021441224401111 via PSTN

Discard=predot
Chamada para Perry-UK

Discard=predot
Chamada para Perry-UK

*006.

BR-001_P290

BR001_PSTN_P290_then_P178_RL 00021441224401111 via PSTN
Discard=predot

*007.

BR-001_P178

BR001_PSTN_P178_then_P290_RL 000214767581111

Chamada para ABCNoroega via PSTN

Discard=predot
*007.

BR-001_P290

BR001_PSTN_P290_then_P178_RL 000214767581111

Chamada para ABCNoroega via PSTN

Discard=predot
*008.

BR-001_P178

BR001_PSTN_P178_then_P290_RL 000212442331111

Chamada para ABCAngola via PSTN

Discard=predot
*008.

BR-001_P290

BR001_PSTN_P290_then_P178_RL 000212442331111

Chamada para ABCAngolavia PSTN

Discard=predot
*009.

BR-001_P178

BR001_PSTN_P178_then_P290_RL 0002117097241111

*009.

BR-001_P290

BR001_PSTN_P290_then_P178_RL 0002117097241111

Chamada para ABC
Canadá - via PSTN

Discard=predot
Chamada para ABC
Canadá- via PSTN

Discard=predot
*700.

BR-001_P178

BR001_PSTN_P178_then_P290_RL 22221111

Chamada para UTC - via
PSTN

Discard=predot
*700.

BR-001_P290

BR001_PSTN_P290_then_P178_RL 22221111
Discard=predot

*761.

BR-001_P178

BR001_PSTN_P178_then_P290_RL 0212227611111

Chamada para Petrob.
Sunrise - via PSTN

Discard=predot
*761.

BR-001_P290

BR001_PSTN_P290_then_P178_RL 0212227611111

*800.

BR-001_P178

BR001_PSTN_P178_then_P290_RL 22221111

Discard=predot
Chamada para Krebs- via
PSTN

Discard=predot
*800.

BR-001_P290

BR001_PSTN_P290_then_P178_RL 22221111
Discard=predot
Chamada para Draps-USA

*810.

BR-001_P178

BR001_PSTN_P178_then_P290_RL 00212112812491111 - via PSTN
Discard=predot

*810.

BR-001_P290

BR001_PSTN_P290_then_P178_RL 00212112812491111

1[0-3]XX

BR-001_P178

BR001_PSTN_P178_then_P290_RL 2222

Chamada para Bairro3 via
PSTN

1[0-3]XX

BR-001_P290

BR001_PSTN_P290_then_P178_RL 2222

Chamada para Bairro3 via
PSTN

94XX

BR-001_P178

BR001_PSTN_P178_then_P290_RL 021273333

Chamada para Cidade3
via PSTN

94XX

BR-001_P290

BR001_PSTN_P290_then_P178_RL 021273333

Chamada para Cidade3
via PSTN

39XX

BR-001_P178

BR001_PSTN_P178_then_P290_RL 021224444

Chamada para Cidade2
via PSTN

39XX

BR-001_P290

BR001_PSTN_P290_then_P178_RL 021224444

Chamada para Cidade2
via PSTN

0.10[^2]

BR-001_P178

BR001_PSTN_P178_then_P290_RL Discard=predot

Chamada emergência
/serviços local via PSTN

0.10[^2]

BR-001_P290

BR001_PSTN_P290_then_P178_RL Discard=predot

Chamada emergência
/serviços local via PSTN

0.1[1-9]X

BR-001_P178

BR001_PSTN_P178_then_P290_RL Discard=predot

Chamada emergência
/serviços local via PSTN

0.1[1-9]X

BR-001_P290

BR001_PSTN_P290_then_P178_RL Discard=predot

Chamada emergência
/serviços local via PSTN

Ramais
remotos

Chamada
Emerg e
serviços.

Chamada
Local
0.[2-6]!

BR001_P178_RP_Local_Fixo

BR001_PSTN_P178_then_P290_RL Discard=predot

Chamada local via PSTN

0.[2-6]!

BR001_P290_RP_Local_Fixo

BR001_PSTN_P290_then_P178_RL Discard=predot

Chamada local via PSTN

0.0800!

BR001_P178_RP_Local_Fixo

BR001_PSTN_P178_then_P290_RL Discard=predot

Chamada 0800 via PSTN

0.0800!

BR001_P290_RP_Local_Fixo

BR001_PSTN_P290_then_P178_RL Discard=predot

Chamada 0800 via PSTN

Chamada
Celular

0.9[6-9]!

BR001_P178_RP_Local_Celular BR001_VIVO_P178_then_P290_RL

Discard=predot

Chamada Celular via
VIVO

0.9[1-5]!

BR001_CLARO_P178_then_P290_R
BR001_P178_RP_Local_Celular L
Discard=predot

Chamada Celular via
CLARO

0.8[1-2]!

BR001_P178_RP_Local_Celular BR001_TIM_P178_then_P290_RL

Discard=predot

Chamada Celular via TIM

0.8[8-7]!

BR001_P178_RP_Local_Celular BR001_OI_P178_then_P290_RL

Discard=predot

Chamada Celular via OI

0.7!

BR001_P178_RP_Local_Celular BR001_PSTN_P178_then_P290_RL Discard=predot

Chamada Celular via
Nextel

0.9[6-9]!

BR001_P290_RP_Local_Celular BR001_VIVO_P290_then_P178_RL

Discard=predot

Chamada Celular via
VIVO

0.9[1-5]!

BR001_CLARO_P290_then_P178_R
BR001_P290_RP_Local_Celular L
Discard=predot

Chamada Celular via
CLARO

0.8[1-2]!

BR001_P290_RP_Local_Celular BR001_TIM_P290_then_P178_RL

Discard=predot

Chamada Celular via TIM

0.8[8-7]!

BR001_P290_RP_Local_Celular BR001_OI_P290_then_P178_RL

Discard=predot

Chamada Celular via OI

0.7!

BR001_P290_RP_Local_Celular BR001_PSTN_P290_then_P178_RL Discard=predot

Chamada Celular via
Nextel

Chamada
DDD
Discard=predot
00.[1-9][1-9]! BR001_P178_RP_DDD

BR001_PSTN_P178_then_P290_RL 021

Chamada DDD (Embratel)
via PSTN

Discard=predot
00.[1-9][1-9]! BR001_P290_RP_DDD

BR001_PSTN_P290_then_P178_RL 021

Chamada DDD (Embratel)
via PSTN

Chamada
DDI
Discard=predot
000.!

BR001_P178_RP_DDI

BR001_PSTN_P178_then_P290_RL 0021

Chamada DDI (Embratel)
via PSTN

Discard=predot
000.!

BR001_P290_RP_DDI

BR001_PSTN_P290_then_P178_RL 0021

Chamada DDI (Embratel)
via PSTN

Chamada
Especiais
0.0300!

BR001_P178_RP_Especiais

BR001_PSTN_P178_then_P290_RL Discard=predot

Chamada 0300 via PSTN

0.0300!

BR001_P290_RP_Especiais

BR001_PSTN_P290_then_P178_RL Discard=predot

Chamada 0300 via PSTN

0.90[^0]!

BR001_P178

BR001_PSTN_P178_then_P290_RL Discard=predot

Chamada a cobrar, local,
DDD ou DDI

0.90[^0]!

BR001_P290

BR001_PSTN_P290_then_P178_RL Discard=predot

Chamada a cobrar, local,
DDD ou DDI

Chamada
a cobrar

Para melhor compreensão de como se processa o roteamento das chamadas, alguns exemplos
são apresentados nas Figuras 4-6 e 4-7.

Figura 0-22 - Chamada para telefone externo

Figura 0-23 - Chamada entrante para um telefone IP

CallManager Translation Pattern
Translation patterns são padrões de transformação utilizados para manipular dígitos antes de
rotear uma chamada.
No estudo de caso, alguns usuários desejavam que seus telefones não fizessem chamadas de
longa distância, até que fosse efetuado um login no aparelho. Para isso, a funcionalidade de
Extension Mobility poderia ser utilizada. Entretanto, o CallManager não permitia a existência
de dois ramais de mesma numeração com perfis diferentes (Calling Search Space). Para
diferenciar então esses ramais, um quinto dígito foi acrescido. O dígito escolhido foi o
algarismo “*”.
Para que as chamadas recebidas pelo CallManager pudessem chegar ao ramal com cinco
dígitos, mesmo que o usuário não estivesse “logado”, foi adicionado um translation pattern
para remoção desse prefixo. Assim, estando ou não o usuário “logado”, as chamadas a ele
direcionadas poderiam ser recebidas normalmente.
A arquitetura do IP Manager Assistant (IPMA) exige a inserção de uma transformação para
que quando a telefonista estiver indisponível, a chamada possa chegar aos gerentes
diretamente [CISCO04A].
Uma transformação de um ramal válido para o número piloto do correio de voz também foi
necessária.
A Tabela 4-30 apresenta estas transformações.

Tabela 0-54 - Translation pattern

Called party
Traslation Pattern transformation Mask

Partition

Calling Search Space

Comentário

*7XXX

7XXX

BR001_P290

<none>

Extension Mobility

*8XXX

8XXX

BR001_P178

<none>

Extension Mobility

7XXX

7XXX

BR001_P290

CSS_Manager_Everyone

IPMA

8XXX

8XXX

BR001_P178

CSS_Manager_Everyone

IPMA

8999

2000

BR001_P178

CSS_BR001_Ramal_Interno

Correio de voz

Serviços de MTP, CFB e MOH
O MRM – Media Resource Manager é um componente do CallManager responsável por
controlar e gerenciar os recursos de media dentro do cluster. O CallManager trabalha com os
seguintes recursos de media:
MTP (Media Termination Point): recurso destinado a prover serviços suplementares para
chamadas roteadas através de um gateway H.323v1, como por exemplo: chamada em
espera, transferência, estacionamento da chamada e conferência.
CFB (Conference Bridge): recurso destinado aos serviços de conferência. Apenas
disponível para comunicações no padrão G.711.
MOH (Music on Hold): recurso que provê uma música ou informação de voz durante a
espera de um determinado atendimento.
Os Recursos de MTP, CFB e MOH foram configurados para estar disponível nos três
CallManagers da solução.
A Tabela 4-31 apresenta os grupos de recursos criados:

Tabela 0-55 – Grupos de recursos de media
Media Resource Group

Devices

MTP_MRG

MTP_ BR001SV0480
MTP_ BR001SV0481
MTP_ BR001SV0482

CFG_MRG

CFB_ BR001SV0480
MTP_ BR001SV0481
CFB_ BR001SV0482

MOH_MRG

MOH_ BR001SV0480
MTP_ BR001SV0481
MOH_ BR001SV0482

A Figura 4-8 apresenta a título de exemplo, como é inserida a configuração do grupo de
recursos para conferência no CallManager.

Figura 0-24 – Grupo de recursos para conferência
Os recursos são agrupados em listas denominadas de MRGL – Media Resource Group List
que efetivamente serão disponibilizados aos dispositivos (telefones IP, Gateways, etc.)
quando solicitados. Nesse projeto, todos os recursos foram agrupados em um único MRGL
denominado ALL_MRGL conforme apresentado na Tabela 4-32 e configurado no
CallManager conforme mostrado na Figura 4-9.
Tabela 0-56 - Media resource group list
Media Resource Group List

MRG

ALL_MGRL_Publisher_Subscriber

MTP_MRG
CFG_MRG
MOH_MRG

Figura 0-25 – Configuração do media resouce group list
As músicas em espera disponibilizadas pelo CallManager não foram utilizadas. A equipe
técnica da “ABC” forneceu o arquivo contendo uma mensagem específica para ser
apresentado nas chamadas em espera. A seleção da fonte de música utilizada por todos os
equipamentos foi: “2-Music_On_Hold-ABC-Group”.
A Figura 4-10 apresenta os parâmetros de configuração dessa música em espera.

Figura 0-26 - Configuração de música em espera

Parâmetros dos Serviços (Service Parameters)
O CallManager possui vários de serviços de software e cada serviço é responsável por um
conjunto de funcionalidades. Cada serviço possui uma relação de parâmetros, que podem ser
ajustados se necessário.
Nesse projeto, esses parâmetros foram mantidos na sua forma original, à exceção de:
Serviço “Cisco CallManager”:
o “Timer 302” o qual determina o tempo entre dígitos. Esse temporizador é reiniciado a
cada dígito pressionado após o primeiro dígito. O valor deste temporizador foi
reduzido para 4000, para prover um menor tempo de espera ao usuário para iniciar
uma chamada externa.
o “CDR (Call Detail Records) enable Flag” e o “CDR Log Calls with Zero Duration
Flag”, ambos para “True”, habilitando assim a geração de bilhetes por parte do
CallManager. Esses registros foram habilitados no Publisher e no Subscriber.
o “Foward no Answer Timer”, que consiste em desviar as chamadas telefônicas entrantes
não atendidas. Foi definido que o desvio ocorresse após aproximadamente cinco

toques de chamada, ou seja, 18 segundos (o valor original era de 12 segundos). O
desvio ou não das chamadas foi controlado caso a caso pelo usuário e pelo
administrador do sistema telefônico.
o “Maximum Ad Hoc Conference”, foi ajustado para permitir até seis usuários em
conferência. O valor original era quatro usuários.
Serviço “Extension Mobility”:
o “Multiple Login Behavior”, do Extension Mobility foi ajustado para “Auto Logout”, que
fará um logout automático quando um usuário registrado efetuar um novo login em
outro telefone IP.
o “Maximum Login Time”, que determina o tempo máximo de login foi ajustado para 12
horas.
Serviço “Cisco IP Manager Assistant”:
endereço IP do CTI Manager: 10.152.62.1
endereço IP do Backup CTI manager: 10.152.62.2
nome do dispositivo Route Point: CTI_RP
servidor primário do IPMA: 10.152.62.1
servidor secundário do IPMA: 10.152.62.2
Attendant Console
O aplicativo Attendant Console objetiva simplificar o recebimento e transferência de
chamadas por parte da telefonista. O aplicativo é instalado na estação de trabalho da
telefonista e fica associado a um aparelho telefônico IP. Esse aplicativo não foi empregado
nesse projeto.
IP Manager Assistant
A funcionalidade IP Manager Assistant ou IPMA provê capacidade de roteamento de
chamada e outras funções que ajudam os gerentes e secretárias a manipularem chamadas
telefônicas de uma maneira mais efetiva. Esse serviço intercepta chamadas direcionadas aos
gerentes e remete-as à secretária, a outro gerente, ou a outro destino conforme configurado. O
gerente pode alterar o roteamento da chamada dinamicamente por meio do uso de softkeys no
aparelho telefônico e monitorar o estado das chamadas a ele direcionadas.
Um aplicativo instalado na estação de trabalho da secretária permite a ela atender,
redirecionar e monitorar as chamadas destinada aos seus gerentes. A Figura 4-11 exemplifica
a interface gráfica dessa aplicação.

Figura 0-27- Interface gráfica do IPMA
No início desse projeto, definiu-se a não-utilização dessa aplicação. Entretanto, no decorrer da
implementação, algumas secretárias sentiram a necessidade de poder interceptar as chamadas
direcionadas aos seus gerentes, bem como poder visualizar o estado de sua linha telefônica.
Assim, essa funcionalidade foi ativada como piloto para avaliação.
A Figura 4-12 apresenta a lógica de roteamento das chamadas quando utilizando o IPMA.
Nesse exemplo, um usuário por meio do ramal 7000 tenta contatar um determinado gerente no
ramal 8270. A chamada é então desviada à secretária pelo IPMA. Ela recebe a chamada e
redireciona ao gerente se considerar adequado.

Figura 0-28 - Roteamento de chamada via IPMA
A instalação piloto do IPMA empregou os seguintes parâmetros:
faixa de ramais DDR dos gerentes (CTI Route Point): 8XXX e 7XXX
faixa de ramais internos para Intercom: 40XX
faixa de ramais internos para Proxy: 45XX
Cisco_IPMA: partição para o CTI Route Point.
Manager: partição para uso dos ramais dos gerentes.
Calling Search Space: CSS_Manager_Everyone
Detalhes sobre a implementação da funcionalidade IPMA são descritos no Anexo E-1
(Procedimento de Instalação do IPMA).
Call Park, Call Pickup
As seguintes funcionalidades básicas foram ativadas no CallManager:
Call Park: destina-se a redirecionar a chamada a um ramal virtual para ser posteriormente
atendida. Essa funcionalidade foi configurada na seguinte faixa de ramais: “898X”. A Figura
4-13 apresenta esta configuração no CallManager.

Figura 0-29 - Call Park
Call Pickup: destina-se à captura de uma chamada não atendida. Existem dois tipos: Call
Pickup e Call Pickup Group. A primeira consiste em capturar a chamada dentro de um
mesmo grupo e a outra entre grupos.
Os grupos empregaram inicialmente dois algarismos, podendo se repetir desde que em
partições distintas. Os grupos foram numerados seqüencialmente de 10 a 30 e o grupo 40 para
as partições BR001_P178 e BR001_P290.
A Figura 4-14 apresenta a configuração de um destes grupos:

Figura 0-30 - Call Pickup

Device: CTI Route Point
Computer Telephony Integration route point é uma entidade capaz de receber múltiplas
chamadas simultâneas e redirecioná-las a uma aplicação controlada, como por exemplo, autoatendimento ou IPMA.
Apenas a aplicação IPMA necessitou de um CTI Route Point, denominado IPMA_RP. A
Figura 4-15 apresenta a configuração do CTI Route Point IPMA_RP no CallManager A
Figura 4-16 exemplifica a configuração de uma das linhas destinadas a esta aplicação
(7XXX).

Figura 0-31 - CTI route point para IPMA

Figura 0-32 - Configuração de uma das linhas do CTI route point
Device: Device Profile (Extension Mobility)
O User Device Profile contém o perfil de um determinado usuário a ser usado quando esse se
registrar (efetuar um login) num aparelho telefônico. Isso provê mobilidade do usuário pela
rede, permitindo ao mesmo se registrar em qualquer aparelho que suporte essa funcionalidade,
denominada Extension Mobility. Ela foi ativada no servidor BR001SV0480.
Seu principal objetivo nesse projeto é ser empregado como "cadeado eletrônico", impedindo
que chamadas de longa distância sejam feitas até que o usuário se registre no aparelho. Como
o CallManager não permite a existência de dois ramais de mesma numeração com perfis
iguais (Calling Search Space), um quinto dígito foi acrescido ao número do ramal para
diferenciá-los. O algarismo escolhido foi o “*”. Alguns poucos usuários foram configurados
com esse perfil para avaliação da solução.
A Figura 4-17 apresenta a configuração do Extension Mobility no sistema.

Figura 0-33 - Extension Mobility
A Figura 4-18 apresenta a configuração típica de um User Device Profile no CallManager.

Figura 0-34 - User device profile

Device: Gatekeeper
Dentro de um ambiente o qual o processamento das chamadas telefônicas é distribuído, um
gatekeeper externo pode ser empregado para prover um controle de admissão de chamadas
pela WAN e simplificar o plano de discagem entre clusters de CallManager [LOVELL01].
O uso de um gatekeeper externo não foi necessário, pois todas as chamadas IP eram feitas
dentro da rede local de dados e todos os nós da rede eram controlados pelo cluster de
CallManager.
Device: Gateway
O CallManager foi configurado para ter acesso a dois gateways de voz para comunicação
com o mundo externo. Um deles foi o roteador 3725 e o outro um 3745. A conexão com a
rede pública de telefonia utiliza interfaces digitais E1 ISDN-PRI e analógicas FXO para
chamadas a telefones celulares. Esses gateways foram configurados para trabalhar com o
protocolo MGCP, que permite centralizar o plano de numeração no CallManager.
Quatro gateways internos também serão instalados para suprir as necessidades de transmissão
de fax e modem. Um deles será o modelo VG224, os outros o modelo VG248. Os gateways
modelo VG248 utilizaram o protocolo SCCP (nativo do CallManager). Já o gateway VG224
empregará o protocolo MGCP, por não suportar o protocolo SCCP.

A Figura 4- 19 relaciona esses gateways:

Figura 0-35 – Relação de gateways no CallManager
As Figuras 4-20 a 4-24 apresentam as configurações feitas para os gateways no CallManager.
As parametrizações nos gateways em si são feitas por meio de linhas de comando ou menus
conforme descrito na seção 4.2.2.4 (Configuração dos Gateways).
A Figura 4-20 apresenta a configuração do gateway 3725 fixado no prédio P290. A Figura 421 apresenta a configuração da sua interface E1 que emprega o padrão ISDN-PRI.

Figura 0-36 - Gateway 3725

Figura 0-37 - Configuração da porta E1 do gateway 3725

Como os canais de voz 1 e 2 desse tronco E1 eram utilizados para videoconferência a ordem
de seleção dos canais (“channel selection order”) foi temporariamente alterada para “Down
Top”, para que o sistema funcionasse adequadamente, até que a operadora procedesse ao
ajuste.
A Figura 4-22 apresenta a configuração do gateway 3745 fixado no prédio P178.

Figura 0-38 - Gateway 3745
A Figura 4-22 apresenta a configuração do gateway VG224 fixado no prédio P344

Figura 0-39 - Gateway VG224
A Figura 4-24 apresenta a configuração do gateway VG248 fixado no prédio P178. Os outros
gateways VG248 possuem uma configuração similar.

Figura 0-40 - Gateway VG248

Device: Phone
Cada telefone IP é configurado a partir de seu endereço físico de rede (Mac Address). Este
pode ser obtido em etiqueta na parte inferior do aparelho, ou ainda pressionando-se o botão de
“settings”, na opção “network”.
No campo destinado à descrição, convencionou-se usar a letra “R” seguida da linha do ramal
principal do mesmo, para facilitar a posterior operação do sistema (Ex: R 8963).
O telefone deve estar associado ao Device Poll da região a que pertence.
A Calling Search Space defini o perfil de chamadas que o telefone poderá efetuar. Os
telefones foram inicialmente configurados para permitir apenas chamada local e celular e,
posteriormente, foram ajustados caso a caso. Assim, para os telefones do prédio P178 o CSS
inicial aplicado a eles foi: CSS_BR001_P178_Local_Celular.
Todos
os
aparelhos
tiveram
(ALL_MRGL_Publisher_Subscriber).

acesso

a

todos

recursos

do

sistema

As fontes de música em espera tanto para usuário quanto para rede utilizaram o padrão “2Music_On_Hold-ABC-Group”.
O padrão de funcionalidade dos botões do aparelho pode ser configurado conforme a
necessidade de cada usuário. Entretanto alguns padrões foram criados (veja a seção 4.2.2.2.22
(Device: Phone Button Template e Softkey Template)) e estavam disponíveis para seleção. A
configuração típica foi ter apenas uma linha por aparelho.
O Phone Button template utilizado inicialmente foi o padrão original de cada modelo de
aparelho. Entretanto, alguns padrões adicionais foram criados para permitir flexibilidade a
alguns usuários.
O Softkey template utilizado também foi o padrão original de cada modelo, à exceção dos
telefones que empregam a funcionalidade IPMA.
Para que a funcionalidade de Extension Mobility fosse permitida no aparelho telefônico, a
opção “Enable Extension Mobility Feature” foi habilitada e o “Log Out Profile” foi o “<Use
Current Device Settings>”.
A Figura 4-25 apresenta a título de exemplo a configuração de um aparelho telefônico modelo
7912.

Figura 0-41 - Configuração do telefone modelo 7912
Após a inserção do aparelho telefônico, alguns parâmetros associados à linha (ou ramal) do
mesmo devem ser configurados.

É necessário especificar o ramal e a partição onde o mesmo se encontra, o CSS a ser aplicado
àquela linha e a música em espera.
O parâmetro de “Call Waiting” foi inicialmente configurado como “default”, ou seja, ao
chegar uma segunda chamada, o telefone irá sinalizar isso ao usuário. Entretanto, alguns
profissionais solicitaram que na ocorrência de uma segunda chamada, esse sinalizasse como
ocupado. Nesses casos, o parâmetro “Call Waiting” foi configurado como “Off”.
O parâmetro de “Call Pickup Group” não foi configurado inicialmente mas poderá ser
ajustado caso a caso conforme solicitação por parte dos usuários.
Para sinalizar o nome de quem originou as chamadas telefônicas o campo de “Display
(Internal Caller ID)” deve conter o nome e sobrenome do usuário do aparelho.
O campo “Line Text Label” também deve conter o nome e sobrenome do usuário para
apresentar esta informação no display do telefone.
A Figura 4-26 apresenta a configuração típica da linha de um aparelho telefônico modelo
7912.

Figura 0-42 - Configuração da linha do telefone 7912

Device: Phone Button Template e Softkey Template
O padrão dos botões de controle dos telefones IP são configuráveis e varia conforme o
modelo. Nesse estudo de caso, existem cinco tipos de aparelhos IP. O 7970, o 7960, o 7940, o
7912 e a expansão de teclado 7914. A configuração típica utiliza apenas uma linha telefônica
e o restante é utilizado como teclas de memória para discagem rápida (“speed dial”).
Entretanto, alguns padrões adicionais foram criados e outros ainda poderão ser criados, para
atender necessidades específicas de cada usuário.
Para o aparelho telefônico 7960 os seguintes padrões foram inicialmente criados:

•

7960 1-5:

botões 1 a 5 para ramal telefônico e botão 6 para números memorizados

para discagem rápida.
•

7960 6-0:

botões 1 a 6 = ramal telefônico

Para a expansão de teclado 7914 o seguinte padrão foi criado:
•

ABC- 14-Button Expansion Module:

botões 1 a 14 para números memorizados

para discagem rápida.
Para o Aparelho telefônico 7912 o padrão original foi empregado, ou seja:
•

7912_Default: botão 1 para linha, botões de 2 a 5 para números memorizados para
discagem rápida, botão 6 para espera (hold) e botão 7 para configuração (settings).

Posteriormente a equipe técnica da “ABC” criou alguns padrões adicionais para o telefone
7960:
•

Standard 7960-Secret +1L: botões de 1 a 2 para ramal telefônico e botões 2 a 6 para
números memorizados para discagem rápida.

•

Standard 7960-Secret +2L: botões 1 a 3 para ramal telefônico e botões 4 a 6 para
números memorizados para discagem rápida.

•

Standard 7960-Secret +4L: botões 1 a 6 para ramal telefônico

Para o aparelho telefônico 7940:
•

7940_2L: botões 1 a 2 para ramal telefônico

Para o aparelho telefônico 7970 os seguintes padrões foram criados. São eles:
•

7970_3L: botões 1 a 3 para ramal telefônico e botões 4 a 8 para números memorizados
para discagem rápida.

•

7970_4L: botões 1 a 4 para ramal telefônico e botões 5 a 8 para números memorizados
para discagem rápida.

•

7970_8L: botões 1 a 8 para ramal telefônico

A Figura 4-27 exemplifica a configuração do padrão 7960 1-5;

Figura 0-43 - Configuração de teclado no telefone 7960
Os telefones IP também possuem um conjunto de teclas cuja função varia conforme o estado
da chamada telefônica. Essas teclas dinâmicas são conhecidas como “softkeys”.
Nenhum padrão de “softkey” adicional foi necessário. Os padrões originais já disponíveis no
CallManager foram os modelos adotados. A Figura 4-28 apresenta a relação das “softkeys”
disponíveis.

Figura 0-44 - Softkeys originais disponíveis no CallManager

User
O campo de User no CallManager permite ao administrador mostrar e manter informações
sobre os usuários do sistema. As informações inseridas neste campo servirão como base de
dados ao serviço de diretório corporativo disponível nos aparelhos telefônicos acessado por
meio do botão “Directory Services”. Essas informações também são utilizadas pelos
aplicativos Attendant Console e Extension Mobility. Algumas ainda são utilizadas nas User
Web Pages, que são páginas Web com acesso direto do usuário para configuração de
parâmetros do seu aparelho telefônico.
Este acesso pode ser feito por meio de um brower para a seguinte URL:
http://10.152.62.1/ccmuser.
A senha inicial adotada para todos os usuários foi: 12345. Posteriormente cada usuário
deveria proceder a sua alteração.
A Figura 4-29 apresenta a configuração típica de um usuário no CallManager.

Figura 0-45 - Configuração de usuário no CallManager
Depois de adicionado um usuário, esse pode ser associado a um aparelho telefônico, IPMA,
softphone ou a um device profile caso o mesmo utilize a funcionalidade de Extension
Mobitily. A Figura 4-30 apresenta a associação do usuário a um aparelho telefônico, a qual o
permitirá ajustar parâmetros como o desvio de chamadas, teclas de discagem rápida, etc.

Figura 0-46 - Associação de usuário e aparelho telefônico

Administração do Sistema
Habilitação dos Serviços: Control Center
Para funcionamento adequado do cluster de CallManager, existem vários serviços de
software que devem estar ativos. No Publisher de uma forma geral, todos os serviços devem
estar habilitados e ativos. Nos Subscribers nem todos são obrigatórios. As Figuras 4-31 e 4-32
apresentam o estado desses serviços no Publisher e nos Subscribers desse estudo de caso.

Figura 0-47 - Serviços ativos no Publisher

Figura 0-48 - Serviços ativos no Subscriber do P178

Figura 0-49 - Serviços ativos no Subscriber do P290

Application – BAT
O BAT é uma ferramenta que permite cadastrar rapidamente no CallManager telefones IP,
usuários e gateways. Para isso, é necessário que os device pool, location, CSS e button
template já estejam configurados.
Nesse estudo de caso, devido à grande quantidade de telefones e usuários, esse foi o método
escolhido para inserir essas informações no CallManager. Os dados foram inseridos em
planilhas Excel pré-formatadas e posteriormente convertidas no formato CSV – Comma
Separate Values para inserção no CallManager. As planilhas foram separadas conforme as
categorias de chamadas e tipo de telefone.
Inicialmente foram criadas três planilhas:
•

7912_Local_Celular.xls

•

7940_1_1_Local_Celular.xls

•

7960_1_5_Local_Celular.xls

Essa necessidade se deve à existência de três tipos básicos de aparelhos IP (7912, 7940 e
7960) e uma categoria inicial de usuário (Categoria 3 - ligação local e celular).

A Figura 4-34 apresenta a planilha BAT utilizada para inserir os telefones 7912 no
CallManager. Essa planilha contém uma linha preenchida a título de exemplo.

Figura 0-50 - Planilha BAT
As informações inseridas em cada planilha (telefones e usuários) foram fundidas a outras
informações relativas aos padrões (templates) previamente configuradas no BAT, para a
inserção definitiva no CallManager. A Figura 4-35 exemplifica a configuração deste template
para os telefones modelo 7912.

Figura 0-51 - Modelo para inserção dos telefones IP no BAT

MLA - Multi Level Administration
A funcionalidade de “Multi Level Administration”, permite diferenciar níveis de acesso ao
sistema por parte de usuários cadastrados. O sistema já vem com alguns grupos de
administração pré-definidos. A Figura 4-36 apresenta a atribuição de alguns usuários aos
grupos de “SuperUserGroup”.

Figura 0-52 - MLA super user group

CAR - CDR Analysis and Reporting tool
O CAR é uma ferramenta disponível no CallManager que permite gerar relatórios com
informações para qualidade de serviço, tráfego, volume de chamadas dos usuários, bilhetagem
e gateways. Durante sua instalação, uma lista de usuários deve ser especificada para ter acesso
a ela. Nesse estudo de caso, dois usuários foram habilitados para sua utilização.
A Figura 4-37 apresenta a tela de administração do CAR.

Figura 0-53 - Administração do CAR

Configuração dos Gateways
Foram instalados dois gateways para conexão com a rede pública (um 3725 e um 3745). Esses
gateways foram instalados em prédios distintos (P290 e P178) e cada um deles contém uma
faixa distinta de ramais DDR. Ambos os gateways de voz utilizaram o padrão ISDN-PRI.
A configuração dos equipamentos de rede varia de acordo com o modelo e fabricante. Eles
podem ser configurados por linhas de comando, menu de opções ou por meio de aplicativos
de gerenciamento gráfico ou browser.
Os gateways 3745, 3725 e VG224 empregam um sistema operacional proprietário
denominado IOS (Internetworking Operating System) e foram configurados por meio de
linhas de comando. O VG248 foi configurado por meio de menus de opções.
A seguir, é apresentado a configuração parcial do gateway 3745 do prédio P178. Algumas das
linhas de comando são preenchidas automaticamente pelo sistema operacional do
equipamento. Outras são inseridas manualmente pelo administrador (as que estão
evidenciadas em negrito). Comentários esclarecendo a função das principais linhas de
comando são apresentados dentro das molduras. O significado e sintaxe de cada uma destas
linhas de comando podem ser obtidos em [CISCO01C].
A configuração completa do 3745, do 3725 e do VG224 são semelhantes e apresentadas no
Anexo D.
Gateway 3745 – P178
version 12.3
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!

Atribui nome ao gateway, seguindo a regra: BR001NRxxxx sendo xxxx = host address do
endereço IP. Por meio deste nome é que o CallManager irá controlar o gateway usando o
protocolo MGCP.

hostname BR001NR0252
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
enable secret 5 $1$U10u$twhiz1FrxZUhZDGGsDW20/
enable password cisco
!
clock timezone BR -3
no network-clock-participate slot 1
no network-clock-participate slot 2
no network-clock-participate slot 3
no network-clock-participate slot 4
no network-clock-participate wic 0
no network-clock-participate wic 1
no network-clock-participate wic 2
no network-clock-participate aim 0
no network-clock-participate aim 1
voice-card 1
dspfarm
!
…
Gateway VG-248 – P178 e P290
Os gateways de voz analógico modelo VG-248 empregam o protocolo SCCP para
comunicação com o CallManager. Isto simplifica bastante sua ativação, que é similar a de um
telefone IP.
Nesse estudo de caso, esses gateways utilizam também o servidor de DHCP para obter seu
endereço IP e descobrir o servidor de TFTP/CallManager.
Assim como um telefone IP, para inserir um VG248 no CallManager é necessário obter o seu
endereço de rede MAC address. Ele pode ser obtido por meio da interface de console do
mesmo, conforme mostrado na Figura 4-38.

Figura 0-54 - Menu da configuração do VG248
De posse dessa informação, basta adicioná-lo no CallManager por meio do seguinte
procedimento: Device > Add a New Device > Gateway > VG248. Digita-se o MAC Address e
pressiona-se o botão “Insert”.
O gerenciamento desse equipamento é por meio de menus de opção. A senha de acesso foi
alterada. Para efetuar isto, basta entrar no menu principal > Configure > Passwords > Login
Password e digitar a senha. Também dever ser alterada a senha de enable, a qual permitirá
ajustes na configuração do equipamento. Para isso, basta entrar menu principal > Configure >
Passwords > Enable Password e digitar a senha.
Após inserir o gateway no CallManager, basta ligar um aparelho telefônico analógico a uma
das portas do VG-248 para que a mesma esteja apta a efetuar uma chamada. Para habilitar ou
desabilitar alguma porta do VG248, basta entrar no menu principal > Configure > Telephony
> Port specific parameters > usar as “setas” para selecionar a porta desejada e pressionar
“Enter”. Deve-se escolher Status > enable ou disable, conforme desejado.
A Figura 4-39 apresenta a relação de gateways cadastrados no CallManager.

Figura 0-55 - Relação de gateways configurados no CallManager

Gateway Analógico ATA-188
O ATA-188 é um gateway analógico de pequeno porte, suportando até 2 interfaces FXS. Ele
também é inserido no CallManager de forma similar a um telefone IP. No CallManager devese selecionar Device > Phone > ATA186 e inserir o MAC address, que pode ser obtido em
etiqueta na parte inferior do mesmo.
Como o ATA186 permite a conexão de até 2 telefones analógicos, o segundo MAC address
pode ser obtido a partir do primeiro, retirando-se os dois dígitos da esquerda e adicione 01 à
direita. Por exemplo, se o MAC Address do primeiro telefone é 00 07 0E A2 60 32, o segundo
será: 07 0E A2 60 32 01.
Neste estudo de caso, alguns destes gateways foram ativados.
Complementos do Projeto
Um conjunto de procedimentos, observações e instruções para uso dos aparelhos telefônicos
foram desenvolvidos e adicionados a documentação do projeto. Essas informações são
relacionadas a seguir e descritas detalhadamente no Anexo E.
•

procedimento de instalação do IPMA;

•

procedimento para inserção dos telefones IP e usuários;

•

procedimento para backup e restore;

•

procedimento para atualização de patches;

•

procedimento para restauração de senhas;

•

procedimento para instalação de software antivírus;

•

procedimento para instalação do CSA;

•

procedimento para troca do logotipo nos telefones 7912;

•

transferência com duas chamadas simultâneas;

•

treinamento para os usuários dos telefones IP.

Fase III - Validação das Informações
Nesse estudo de caso, foram validadas apenas as informações, configurações e
funcionalidades mínimas para início da implantação, descritas nas planilhas da seção 4.2.1
(Fase I - Organização das Informações Levantadas). Adicionalmente, foram validados os
parâmetros necessários à instalação do software CallManager nos servidores de voz
apresentados na Tabela 4-19.
Durante a implementação em si, com o acompanhamento da equipe técnica da “ABC”, outros
parâmetros e ajustes foram sendo feitos. As nomenclaturas e descrições adotadas para
definição das partitions, Calling Search Space, Route Group, Route List, Media Resouce
Group e, assim por diante, foram sendo sugeridas pelo consultor e validadas pela equipe
técnica da “ABC”.
Nesta fase foi avaliada a necessidade de integração do sistema de telefonia IP com o sistema
de videoconferência em operação. Era necessário que dois canais de voz do tronco E1-ISDN
PRI da Embratel fossem desviados para a interface ISDN-BRI do sistema de
videoconferência. Como a solução de telefonia IP e gateway de voz não suportavam tal
arquitetura até a data da sua implantação, decidiu-se contratar com a operadora Telemar dois
canais ISDN-BRI para uso exclusivo do sistema de videoconferência. A tarifação pelo uso
destas interfaces eram fornecidas diretamente pela operadora e, portanto, não integrada ao
tarifador TABS.IT.
O plano de testes para aceitação do sistema descrito na seção 4.2.5.1 (Testes), bem como o
plano de rollout descrito na seção 4.2.5.2 (Rollout), foi sugerido pelo consultor e aceito pela
equipe técnica da “ABC”.
Fase IV - Instalação
Seqüência para Instalação
A seguinte seqüência para ativação e configuração dos equipamentos para o estudo de caso
foi adotada:
•

checagem da relação de equipamentos. Nem todos os equipamentos estavam
disponíveis. A implementação foi iniciada com apenas um servidor de voz e um
gateway de voz (3725). A rede de dados também não estava disponível e foi

parcialmente montada com alguns switches. Isso levou a um acréscimo dos serviços
previstos e um acentuado atraso ao cronograma do projeto;
•

como a rede de dados estava sendo substituída por uma totalmente nova, os
parâmetros básicos como VLANs dedicadas à voz, QoS, alimentação dos telefones IP
entre outros foram configurados da forma requerida;

•

inicialmente um dos switches Ethernet foi configurado como servidor de DHCP.
Posteriormente, um servidor dedicado a essa função foi instalado. O campo “opção
150” (campo reservado) do mesmo foi configurado com o endereço do servidor de
TFTP (CallManager Publisher), para que os telefones IP identificassem seu servidor
de voz;

•

instalação física do servidor de voz, instalação do sistema operacional (Windows 2000
Server), do software aplicativo (CallManager), patches de correção e atualização do
sistema operacional e do aplicativo;

•

ativação dos serviços do CallManager, configurações mínimas do sistema e ativação
de três telefones IP para verificação do funcionamento básico.

•

configuração do menu System do CallManager;

•

ativação do aplicativo de backup do sistema e salva periódica das configurações
efetuadas;

•

instalação e configuração dos gateways de voz;

•

configuração do menu Device > Gateway do CallManager;

•

configuração do plano de roteamento e restrições das chamadas no menu Route Plan
do CallManager e testes de verificação;

•

configuração dos recursos do sistema, como música em espera, conferência, MTP e
ativação da bilhetagem (CDR) no menu Sevices do CallManager;

•

ativação das funcionalidades globais do sistema, como estacionamento de chamadas,
captura de chamadas e serviços do Extension Mobility no menu Feature do
CallManager;

•

cadastro de alguns aparelhos telefônicos adicionais definindo os padrões a serem
utilizados (para todos os modelos de aparelho, incluindo o softphone), como número

de linhas, teclas de discagem rápida, política de transferência de chamadas, padrão das
softkeys, idioma e assim por diante, no menu Device > Phone do CallManager.
•

cadastro de alguns usuários;

•

ativação da função de níveis de administração do CallManager (MLA), ferramentas
para inserção dos telefones IP (BAT) e ferramentas para contabilização das chamadas
(CAR);

•

ativação e integração com o sistema de correio de voz;

•

instalação de software antivírus;

•

ativação do sistema de detecção de intrusos (CSA);

•

integração com o sistema de bilhetagem (TABS.IT);

•

configuração de funcionalidades específicas com IPMA, linha de apoio e Callback.

Nesse estudo de caso os demais servidores de voz e gateways foram disponibilizados em
datas posteriores a essa ativação. À medida que eles foram adicionados à solução os ajustes
das configurações foram sendo executados e testados.
Testes
A Tabela 4-33 apresenta os testes acordados e executados ao final da instalação do sistema.
Tabela 0-57 - Testes de Aceitação

Testes de Aceitação de Telefonia IP
Data:

15/12/2004

Empresa

Participantes

Email

Telefone

XYX

Nelson Pinheiro

Nelson@xyz.com.br

2111-5353

ABC

Usuário1

Usuario1@abc.com

2222-7392

ABC

Usuário2

Usuario2@abc.com

2222-7575

Número

Teste

Descrição

Resultado

Roteamento de chamada
1

2

De tel. IP para
tel. IP

De tel. IP para
ramal analógico

Fazer e receber uma chamada de um telefone IP
para outro:
entre os telefones da faixa 7XXX

OK

entre os telefones da faixa 8XXX

OK

da Faixa 7XXX para a Faixa 8XXX e vice-versa

OK

Fazer e receber uma chamada de um telefone IP
para um ramal analógico:

Visto

Observações

3

Ramais de
emergência

do VG248 do prédio P178_1

OK

do VG248 do prédio P178_2

OK

do VG248 do prédio P290_1

OK

do VG224 do prédio P344_1

OK

Fazer uma chamada de um telefone IP para os
ramais de emergência. Verificar o desvio de um
para o outro.
Para 7777

OK

Para 8888

OK

4

5

6

Local e
distância

longa

Chamadas
entrantes

Bloqueio
CSS)

Fazer uma chamada de um telefone IP saindo
pelos gateways 3725 (telefone 7XXX) e 3745
(telefone 8XXX)
telefone Local na Cidade1

OK

chamada 0800 na Cidade1

OK

serviços gerais (exceto 1XX) e de emergência na
Cidade1

OK

chamada a cobrar na Cidade1

OK

chamada DDD para outro estado (observar a
operadora)

OK

chamada DDI

OK

celular Vivo na Cidade1

OK

celular TIM na Cidade1

OK

celular OI na Cidade1

OK

celular Claro na Cidade1

OK

Receber chamadas da rede pública:
pelo gateway 3725 (7XXX)

OK

pelo gateway 3745 (8XXX)

OK

(via
Verificar o bloqueio de chamadas
102

OK

local na Cidade1

OK

Cellular

OK

DDD

OK

DDI

OK

0300

OK

Call Hold e MOH

Estabelecer uma chamada entre 2 telefones IP.
Colocar uma chamada em espera. Retornar em
seguida a chamada. Observar o correto
funcionamento também da música em espera.

OK

Call Waiting

Estabelecer uma chamada entre 2 telefones IP.
De um terceiro telefone, ligar para um dos
telefones. Atender o terceiro telefone e colocar
outro em espera. Após isto, retornar ao primeiro
telefone.

OK

Funcionalidades

7

8

Call Transfer

Estabelecer uma chamada entre 2 telefones IP.
Efetuar a transferência da chamada para um
terceiro telefone IP. Após isso, efetuar também a
transferência para um ramal analógico.

OK

Call Pickup

Estabelecer uma chamada entre telefones
configurados num grupo de captura. Capturar a
chamada em outro telefone do mesmo grupo
usando a tecla de "pickup".

OK

11

Conferência tipo
"Ad hoc"

Estabelecer uma chamada entre 2 telefones IP.
Colocar um terceiro telefone IP em conferência.
Nota: não será possível estabelecer conferências
entre telefones IP de regiões distintas, nem com a
PSTN, devido à ausência de DSPs.

OK

12

Call
Forward
para um número
interno

Num telefone IP, redirecionar todas as chamadas
para um ramal interno, usando a tecla "CFwdAll" e
confirmar seu funcionamento.

OK

13

Call
Forward
para um número
externo

Num telefone IP, redirecionar todas as chamadas
para um número externo usando a tecla "CFwdAll"
e confirmar seu funcionamento.

OK

-

14

Caller
ID
Chamadas
externas

Num telefone IP, estabelecer uma chamada para
um telefone externo e observar e anotar o número
mostrado. Observar também o número entrante.

OK

de

15

Envio
Sinalização
DTMF

Ligar para um número que requeira entrada de
dígitos por parte do usuário. Seguir as instruções
e verificar o correto funcionamento.

OK

Extension
Mobility

Com um device profile criado, verificar se é
possível efetuar o login e logout com sucesso no
telefone IP. Efetuar e receber uma chamada
telefônica.

OK

Corporate
Directory

Pressionar a tecla de acesso ao diretório
corporativo e verificar se é possível fazer a busca
de um determinado usuário por meio do seu
nome.

OK

18

Softphone
(IP
Communicator)
e
Headset
Plantronics

De um softphone utilizando o Headset Plantronics,
estabelecer uma chamada para outro softphone,
para um telefone IP na Cidade1, um ramal
analógico da Cidade1, uma chamada local, DDD e
uma DDI. Verificar se está recebendo chamada
externa da PSTN.

OK

19

Conectividade
com o PC

Ligar um PC em um telefone IP e verificar se o PC
continua com acesso à rede Local.

OK

IPMA

Com o aplicativo IPMA ativo, estabelecer uma
chamada para um gerente e observar a
interceptação dessa pela secretária. Transferir a
chamada ao gerente após consulta.

OK

Voice Mail

Estabelecer uma chamada para um telefone IP
que possua correio de voz habilitado. Deixe uma
mensagem. Após isso, acessar a caixa postal e
verificar a mensagem e removê-la. Observar a
operação do indicador luminoso de mensagem
(MWI-Message Voice Indicator).

OK

9

10

16

17

20

21

Fax

Transmitir e receber um fax de um telefone
analógico para outro e para a rede pública.

OK

Modem

Utilizando um modem por meio de um ramal
analógico, estabelecer uma conexão a um
provedor de Internet.

OK

24

Publisher/Subsc
riber/gateways

Desligar um Subscriber. Verificar se os telefones
se registraram no outro. Efetuar chamada para
outro telefone IP e para a PSTN (3745 e 3725).
Verificar se continua recebendo chamadas da
PSTN (3745 e 3725). Restaurar o Subscriber e
desligar o outro. Verificar se os telefones voltaram
a se registrar no Subscriber inicial e que
continuam efetuando chamadas internas e
externas normalmente. Desligar o Publisher e
verificar se as chamada fluem normalmente.

OK

25

Transbordo
chamadas

Desligar a interface Ethernet do gateway 3745 e
verificar se as chamadas (PSTN e Celular) são
desviadas ao gateway 3725 e vice-versa.

OK

CallManager
Admin
Web
page

De um PC, confirmar que o administrador pode se
“logar” nos CallManagers para gerenciamento
remoto. Conectar-se ao Publisher e aos
Subscribers.

OK

CallManager
MLA Web page

De um PC, confirmar que um usuário cadastrado
para administração do CallManager pode se
"logar" para gerenciamento remoto. Testar com
um usuário habilitado apenas para administração
dos telefones e um usuário com acesso completo
(superusuário).Conectar-se ao Publisher e ao
Subscriber.

OK

29

CallManager
User Web page

De um PC, verificar que é possível se "logar" no
CallManager. Adicionar alguns "speed dials" e
verifique se aparecem no telefone. Habilitar a
transferência de todas as chamadas e verificar se
isso aparece no telefone. Verificar se a
transferência está procedendo normalmente.
Habilitar a transferência de todas as chamadas no
telefone IP e verificar se as mesmas aparecem na
página Web.

OK

30

Ferramenta
CAR

No CallManager, verificar se a ferramenta CAR
pode ser acessada pelos usuários cadastrados.

OK

Saúde geral do
Sistema.

Verificar se todos os serviços necessários estão
ativos (CallManager Control Center), se a
replicação da base de dados está processando
normalmente e se existem mensagens relevantes
no Event Viewer do Windows 2000.

OK

22

23

Para conexão
externa
a
qualidade não
foi muito boa.

Falhas

de

Testes administrativos

26

27

31

Rollout
O método para instalação em larga escala dos telefones IP adotado foi por meio do uso da
ferramenta BAT. A primeira ativação correspondendo a algumas dezenas de aparelhos foi
feita pelo “consultor”. O restante ficou sob responsabilidade da equipe técnica da “ABC”.

Planilhas contendo previamente o MAC address dos telefones IP e informações de seus
usuários foram sendo cadastradas e ativadas no CallManager à medida que os usuários foram
ocupando o prédio P178. Nesse caso, a migração era direta, pois os usuários recebiam um
novo ramal, dentro da faixa DDR definida para essa edificação (8400 a 8999).
Para os usuários dos outros prédios onde já existiam ramais pré-definidos utilizando o PBX
convencional (7000 a 7999), os telefones IP com mesma numeração de ramal foram
preparados e disponibilizados (era possível efetuar chamada (que utilizavam temporariamente
o gateway do P178), mas não receber). Em uma data especificada o tronco E1 com a rede
pública de telefonia foi desativado no PBX e transferido ao gateway de voz do respectivo
prédio.
Para os usuários oriundos do escritório de Bairro2 destinados ao prédio P178 empregou-se um
procedimento similar. Os telefones IP foram previamente ativados na mesma faixa de ramais
do PBX convencional (8000 a 8399) e em uma data específica essa faixa foi redireciona pela
operadora para o tronco E1 do prédio P178. Data esta coincidindo com a mudança efetiva dos
usuários.
Fase V - Treinamento
À medida que os telefones IP foram sendo disponibilizados aos seus usuários, um treinamento
de como utilizá-lo foi sendo ministrado. O treinamento foi executado no local de trabalho dos
próprios usuários para grupos de três a seis pessoas.
Os primeiros treinamentos foram ministrados pelo consultor e posteriormente pela equipe
técnica da “ABC”. Uma equipe de “help desk” para atendimento aos chamados dos usuários
foi treinada antecipadamente, assim como as secretárias e recepcionistas.
Apesar da simplicidade de uso dos aparelhos telefônicos, observou-se a real necessidade do
treinamento para não somente reduzir o número de chamados no “help desk”, como também
prover aos usuários um uso efetivo do sistema permitindo ganhos de produtividade.
O treinamento ministrado é apresentado no Anexo E-10 (Treinamento para os Usuários dos
Telefones IP).
Para o administrador do sistema, o treinamento foi sendo ministrado diretamente nos
equipamentos ao longo do projeto, com uma sessão final para esclarecimento de dúvidas. O
treinamento oficial fornecido pelo fabricante foi fortemente recomendado, mas não efetivado
até o encerramento do projeto.
Fase VI - Documentação
Para encerramento do projeto, uma documentação detalhada contendo todos os parâmetros
configurados e procedimentos efetuados foi elaborada.
A documentação entregue foi similar ao descrito na seção 4.2.2 (Fase II - Elaboração do
Projeto).
Fase VII - Avaliação dos Resultados
De uma forma geral, os objetivos do projeto descritos na seção 4.2.1.1 (Informações do
Escopo e Motivadores da Rede Convergente) foram atingidos. Apenas não foi possível
mensurar a redução dos custos com as chamadas telefônicas até o final do projeto. Em relação
a prazo e custo o projeto também atendeu às expectativas.
As seguintes questões foram ainda avaliadas:

•

o sistema de vídeo-conferência não foi efetivamente integrado ao novo sistema de
telefonia, como desejado. No entanto, a questão foi contornada de forma satisfatória.

•

necessidade de atualizar o CallManager para a versão 4.1 para que testes com a
solução de vídeo-telefonia pudessem ser feitos. Essa atualização foi executada em
Março de 2005. Observou-se que o sucesso do processo de atualização é
extremamente dependente da saúde geral do sistema, homogeneização das versões do
sistema operacional, base de dados e configuração de todos os servidores do cluster.
Esse processo levou aproximadamente 40 horas de trabalho efetivo para ser concluído
com sucesso. A indisponibilidade do sistema foi mínima e o suporte a espelhamento
de discos rígidos por parte dos servidores de voz foi importante nesse processo.

•

as comunicações de fax e modems esporadicamente ainda estavam deterioradas em
função de erros na camada física das interfaces E1. Essa questão estava ainda sendo
avaliada junto ao provedor do tronco telefônico, mas cogitou-se uma possível
reativação do antigo PBX para suprir essa necessidade.

•

a funcionalidade do “Extension Mobility” com objetivo de funcionar como um
“Cadeado Eletrônico” não foi efetivamente empregada. Para se ter a funcionalidade de
“Cadeado Eletrônico” ativada, uma solução desenvolvida em linguagem XML deveria
ser adquirida com custo adicional ao projeto. A mesma não foi empregada.

•

para apresentar o logotipo da empresa nos telefones IP modelo 7912, os mesmos
devem ser ativados, removidos e ativados novamente. Isso gerou uma tarefa adicional
para ativação do sistema.

•

foi solicitada por algumas secretárias uma funcionalidade no qual o sistema telefônico
pudesse alertá-las sobre atividades em horários pré-programados. Para isso, uma
aplicação desenvolvida em linguagem XML poderia ser adquirida. Como havia custo
adicional ao projeto, a mesma não foi adquirida.

•

foi solicitado por alguns usuários a ativação da funcionalidade de Callback. As
instruções de como ativá-la no CallManager foram repassadas e a mesma foi ativada
pela equipe técnica da “ABC”.

•

em relação aos usuários que possuíam um ramal analógico tradicional o novo sistema
foi bem elogiado, pois as novas funcionalidades aumentaram sua produtividade.
Entretanto entre os profissionais que já possuíam um ramal digital, algumas

funcionalidades ao qual já estavam acostumados, ou estavam ausentes, ou atuavam de
forma um pouco diferente gerando assim algumas reclamações. Um exemplo
mencionado foi que, no sistema de telefonia anterior, uma agenda pessoal externa
podia ser inserida e quando o número originador da chamada correspondia ao da
programação, o nome dessa era apresentado ao telefone.
•

de um modo geral, todos elogiaram a velocidade com que as chamadas telefônicas
internas e externas eram estabelecidas.

Considerações Finais
Conclusão e Avaliação dos Resultados
A aplicação do método sugerido permitiu chegar a algumas observações sobre o seu valor:
•

a fase de levantamento de informações constitui uma importante lista de verificação
para que nenhum fator ou informação importante seja esquecido.

•

a validação e posterior execução dos testes de aceitação ao final instalação é uma
etapa fundamental e obrigatória, não apenas para checagem das configurações
efetuadas, mas para comprovar que o sistema funcionava adequadamente na data da
instalação.

•

as recomendações relativas à infra-estrutura de dados não podem ser negligenciadas.
Ela é a base para o bom funcionamento das aplicação de voz.

•

um treinamento destinado aos usuários dos aparelhos telefônicos é importante e deve
ser executado. Isso evita insatisfações por parte do usuário final com o novo sistema,
bem como melhora sua produtividade.

•

a aplicação do método sugerido divide, organiza e planeja as atividades de instalação,
reduzindo o tempo de implementação, eliminando retrabalhos e produzindo um
trabalho final de melhor qualidade.

As funcionalidades telefônicas exigidas pelo projeto foram de uma forma geral atendidas ou
adaptadas. Como, freqüentemente a cada versão, são disponibilizadas novas melhorias,
ferramentas e funcionalidades, virtualmente esse sistema se adapta bem às mais exigentes
corporações.
Em relação aos padrões e protocolos empregados na telefonia IP, observa-se ainda o uso
extensivo de soluções proprietárias com alguma interoperabilidade por meio do uso do H.323.
Observa-se também um forte movimento em direção ao emprego do protocolo SIP, que tende
estar presente nas próximas gerações desse tipo de sistema. O fato é que todas as redes
convergirão para o protocolo IP.
A implementação do projeto de telefonia IP deste estudo de caso foi liderado pela equipe de
informática que demonstrou dificuldades em operar o novo ambiente devido à falta de
treinamento adequado e experiência na administração de sistemas telefônicos. Existe ainda no
mercado dificuldades em se captar mão de obra especializada com conhecimento nas
tecnologias de dados e voz.
Esse trabalho demonstrou que os sistemas de telefonia IP já atingiram um grau de
desenvolvimento que os permite substituir integralmente os sistemas tradicionais, com
vantagens claras e que permitirão as empresas simplificar e escalar suas operações.

Contribuições do Trabalho
Por meio desse trabalho, os profissionais de informática e telecomunicações têm uma
referência de como implementar uma solução de telefonia IP em suas empresas e ciência das
questões envolvidas.
Profissionais que projetam e instalam esse sistema poderão se beneficiar em executá-lo em
um menor tempo e de forma organizada e criteriosa.
A sociedade acadêmica tem um exemplo de aplicação prática das teorias e protocolos
envolvidos na transmissão de voz como aplicação baseada em IP.
O mercado corporativo pode observar por meio desse trabalho as tendências tecnológicas,
seus benefícios e impactos sobre os negócios.
Sugestão para Trabalhos Futuros
Entre trabalhos que podem resultar do método e do assunto abordado, pode-se citar:
•

expansão do método sugerido de forma a incluir também as aplicações mais comuns
com por exemplo correio de voz, mensagem unificada e centro de contato.

•

ferramentas e métodos para configuração e avaliação de QoS para a camada de infraestrutura de dados para suporte a telefonia IP.

•

considerações de segurança para sistemas de telefonia IP.

•

implementação de sistemas de vídeo-telefonia.

•

considerações sobre o uso de telefonia IP através de firewall, NAT-Network Address
Translation e VPN-Virtual Private Network- (V3PN-Voice and Vídeo Enabled IPSec
VPN).

•

integração dos serviços de emergência com o ambiente de telefonia IP.

•

considerações sobre o uso de telefonia IP através de redes sem fio.
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GLOSSÁRIO
801.2af. Padrão IEEE Power over Ethernet
Browser XML. Navegador de Internet no padrão eXtensible Marckup Language.
Cluster. Modelo no qual os nós do computadores trabalham de forma cooperativa para
processar as chamadas de voz.
Contact Center. Centro de atendimento de chamadas.
DiffServ. Differentiated Service. Modelo de serviço em que a rede tenta entregar um tipo de
serviço particular baseado nos parâmetros de QoS especificado em cada pacote.
E1. Especificação de tronco digital que permite transferir 2048 Mbps de informação.
Etherchannel. Tecnologia proprietária da Cisco Systems destinada à agregação de portas em
switches Ethernet.
G.114. Padrão do ITU-T que especifica padrões para tempo de atraso dos sinais de voz.
G.711. Codec Simples, usado para codificar comunicações de voz que requer largura de
banda de 64kbps.
G.723. Codec usado para codificar comunicações de voz que requer largura de banda de 5 ou
6kbps.
G.729. Codec usado para codificar comunicações de voz que requer largura de banda de
8kbps.
Gatekeeper. Elemento da rede de voz que pode prover controle administrativo para tradução
de endereços, admissão de chamadas, banda de passagem, sinalização, autorização e
gerenciamento das chamadas.
H.320. Padrão do ITU-T que descreve a operação de videoconferência sobre ISDN.
In-Line power. Esquema de alimentação elétrica dos telefones IP da Cisco fornecido através
do cabo de transmissão de dados.
jitter. Média estatística de variação no tempo de entrega dos pacotes ou datagramas.
MAC address. Medium Access Control Address. Endereço físico de rede.
Modelo OSI. Open System Interconnect. Modelo de referencia estruturado em camadas para
protocolos de rede.
No-Break. Sistema que permite prover alimentação elétrica a um determinado equipamento,
na ausência da fonte de força principal.
Partition. Região de alcançabilidade de chamadas telefônicas do Callmanager.
Portfast. Tecnologia proprietária da Cisco Systems destinada à reduzir o processo de
convergência do protocolo spanning tree.
Publisher. O mestre da base de dados para o CallManager.
QSIG. Signalling system for use at the Q reference point. Protocolo de sinalização projetado
para permitir transparência de funcionalidades entre dois ou mais PBXs interligados.
Softphone. Simulação de um telefone em software.

Subscriber. Servidor que agrega processamento ao cluster do CallManager. Sua base de
dados é apenas para leitura e é atualizada pelo Publisher.
Unified Message. Integração de voz, email e fax.
Virus. Programa ou código que se replica em outros arquivos com qual entra em contato
Wideband. Codec de alta qualidade usado para codificar chamadas de voz entre telefones IP
da família 7900 da Cisco. Emprega uma largura de banda de 272kbps.
Worm. Programa que facilita a distribuição de cópias de si mesmo, por exemplo, de um disco
para o outro, ou copiando a si mesmo usando email ou outro mecanismo de transporte.

Anexos
Anexo A - Apoio para Definição à Política de Restrição de Chamadas
A Tabela A-1 apresenta os vários tipos de chamadas para o mercado brasileiro. As
informações organizadas nessa tabela foram obtidas do site da Anatel, que é o órgão
governamental responsável por esse tipo de regulamentação [ANATEL04].

Tabela A-58 - Apoio para definição à política de restrição de chamadas
Número

Serviço

Chamadas de Emergência e Serviços Gratuitos
100

Serviços Públicos de Emergência/ Secretaria dos Direitos Humanos

128

Serviços de Emergência no Mercosul

180

Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher

181

Disque-Denúncia

190

Polícia Militar

191

Polícia Rodoviária Federal

192

Ambulância

193

Corpo de Bombeiros

194

Polícia Federal

197

Polícia Civil

198

Polícia Rodoviária Estadual

199

Defesa Civil

Serviços de Utilidade (cobrado como chamada local)
103

Demais Serviços de Utilidade Pública/ Serviços Ofertados por prestadoras de
Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC)

105

Serviços Ofertados por prestadoras de Serviço Móveis de Interesse Coletivo

106

Serviços Ofertados pelas prestadoras dos Serviço de Comunicação
Eletrônica de Massa

115

Serviços da prestadora de Água e Esgoto

116

Serviços da prestadora de Energia Elétrica

118

Serviços de Transporte Público

132

Assistência a Dependentes de Agentes Químicos

138

Governo Federal

141

Centro de Valorização da Vida (CVV)

148

Justiça Eleitoral

150

Vigilância Sanitária

151

Procon

Classe de usuário

152

Ibama

153

Guarda Municipal

154

Detran

155

Serviço Estadual

156

Serviço Municipal

157

Informações sobre oferta de emprego

158

Delegacias Regionais do Trabalho

161

Atendimento a Denúncias por Órgãos da Administração Pública

Serviços de Apoio (cobrado conforme o serviço)
102

Serviços de Apoio ao Assinante

142

Centro de Atendimento para a Intermediação da Comunicação para
Portadores de Necessidades Especiais

Chamada Local
2a6

Prefixo de chamada local

Chamada Celular
7

Prefixo Celular Nextel

81 a 82

Prefixo Celular Tim

88 a 87

Prefixo Celular Oi

91 a 95

Prefixo Celular Claro

96 a 99

Prefixo Celular Vivo

Chamada DDD
12

CTBC

14

Brasil Telecom

15

Telesp/Telefônica

21

Prefixo de chamada DDD Embratel

23

Prefixo de chamada DDD Intelig

25

GVT

31

Telemar

43

Sercontel

85

Vesper São Paulo

89

Vesper (outros)

Chamada DDI
0

Prefixo de chamada DDI

Chamada a cobrar
9090

local a cobrar

90

DDD a cobrar

Serviços Especiais
300

Ligação Tarifada

500

Ligação de Doação

800

Ligação Gratuíta

900

Ligação de valor adicionado

NOTA: algumas operadoras oferecem servicos diferentes do determinado pela ANATEL.

Anexo B – Exemplo do Plano de Numeração dos Gateways de Voz H.323
Durante a fase de levantamento do plano de numeração telefônica e roteamento de chamadas,
se os gateways de voz utilizam o padrão H.323 e são de fabricação da Cisco Systems, o
seguinte comando pode ser utilizado para obter estas informações: #show dial-peer voice
summary.
A Figura B-1 apresenta um exemplo de como estas informações são apresentadas.

Figura B-56 - Plano de numeração dos gateways de voz H.323

Anexo C – Relação de Equipamentos do Estudo de Caso
A Tabela C-1 relaciona os equipamentos do projeto de telefonia IP do estudo de caso.
Tabela C-1 - Relação de equipamentos
Código

Descrição

Qtde

Servidores de Chamada-P178 e P290
CALLMANAGER-4.0

CallManager 4.0 Top Level Part Number

3

MCS-7835H-3.0-IPC1

HW Only MCS 7835H-3000 With Xeon 3.06, 1GB RAM,2-36GB SCSI

3

CAB-AC

Power Cord,110V

6

CM4.0-K9-7835=

SW CallMgr 4.0, MCS-7835, 2500 Svr Usr Lic

3

Servidores de Voice-Mail
UNITY-4.0

Unity 4.0

1

UNITYV4-300USR

Unity VM, 300 users (w/ 16 sessions)

1

Aparelhos Telefônicos
CP-7912G

Cisco IP Phone 7912G

795

SW-CCM-UL-7912

CallManager Unit license for single 7912 IP phone

795

CP-7940G

PROMOTION PRICE, Cisco IP Phone 7940G, Global

205

SW-CCM-UL-7940

CallManager Unit license for single 7940 IP phone

205

CP-7960G

PROMOTION PRICE, Cisco IP Phone 7960G, Global

62

SW-CCM-UL-7960

CallManager Unit license for single 7960 IP phone

62

CP-7970G

Cisco IP Phone 7970G, Global

7

SW-CCM-UL-7970

CallManager License for single 7970 phone

7

CP-PWR-CUBE-2=

IP Phone power transformer for the 7970 phone

7

CP-PWR-CORD-NA=

7900 Series Transformer Power Cord, North America

7

CP-7914=

7914 IP Phone Expansion Module for 7960

40

CPSINGLFOOTSTAND=

Footstand kit for single 7914

34

CPDOUBLFOOTSTAND=

Footstand kit for double 7914

3

CP-PWR-CUBE=

IP Phone pwr trnsfrmr Requires seperate cord,CP-PWR-CORD-xx=

37

CP-PWR-CORD-NA=

7900 Series Transformer Power Cord, North America

37

CP-7936

IP Conf. Station w external mic ports

5

SW-CCM-UL-7936

User License for 7936

5

CP-PWR-CORD-NA

7900 Series Transformer Power Cord, North America

5

CP-7936-MIC-KIT=

Microphone Kit, for 7936

2

SW-IPSOFTPHONE1=

Cisco IP Softphone CD/ 1 license

3

CISCO3725

3700 Series, 2-Slot, Dual FE, Multiservice Access Router

1

S372IPV-12307T

Cisco 3725 Ser IOS IP VOICE

1

MEM3725-32U64CF

32 to 64MB Cisco 3700 Compact Flash factory upgrade

1

MEM3725-128U192D

128 to 192MB DIMM DRAM factory upgrade for the Cisco 3725

1

NM-HDV-1E1-30

Single-Port 30 Channel E1 Voice/Fax Network Module

1

CAB-AC

Power Cord,110V

1

CAB-E1-RJ45BNC

E1 Cable RJ45 to Dual BNC (Unbalanced)

1

NM-HD-2VE=

Two-slot IP Communications Enhanced Voice/Fax Network Module

1

VIC2-4FXO=

Four-port Voice Interface Card - FXO (Universal)

2

CISCO3745

3700 Series, 4-Slot, Dual FE, Multiservice Access Router

1

PWR-3745-AC

AC Power Supply for the Cisco 3745

1

CAB-AC

Power Cord,110V

2

S374IPV-12307T

Cisco 3745 Ser IOS IP VOICE

1

MEM3745-32U64CF

32 to 64MB Compact Flash factory upgrade for the Cisco 3745

1

MEM3745-192U256D

192 to 256MB SODIMM DRAM factory upgrade for Cisco 3745

1

NM-HD-2VE

Two-slot IP Communications Enhanced Voice/Fax Network Module

2

VIC2-4FXO

Four-port Voice Interface Card - FXO (Universal)

4

NM-HDV-1E1-30

Single-Port 30 Channel E1 Voice/Fax Network Module

1

CAB-E1-RJ45BNC

E1 Cable RJ45 to Dual BNC (Unbalanced)

1

Gateway de voz - P290

Gateway de voz - P178

Gateway de voz analógico
VG248

48 Port Voice over IP analog phone gateway

3

CAB-AC

Power Cord,110V

3

VG224

24 Port Voice over IP analog phone gateway

1

SVGVG-12307T

Cisco VG200 Series IP SUBSET/VOICE

1

CAB-AC

Power Cord,110V

1

MEM-224-1X32F

32MB Flash Memory for VG224

1

MEM-224-1X64D

64MB DRAM Memory for VG224

1

ATA188-I1-A

Cisco ATA 188 2-Port Adaptor With Switch, 600 Ohm Impedance

2

ATACAB-NA

ATA Power Supply Cable for North America

2

SW-SMH-UL-ATA-1P

SIP, MGCP or H.323 License for 1-Port Cisco ATA

2

Spares
CP-7912G

Cisco IP Phone 7912G

15

SW-CCM-UL-7912

CallManager Unit license for single 7912 IP phone

15

CP-7940G

PROMOTION PRICE, Cisco IP Phone 7940G, Global

4

SW-CCM-UL-7940

CallManager Unit license for single 7940 IP phone

4

CP-7960G

PROMOTION PRICE, Cisco IP Phone 7960G, Global

2

SW-CCM-UL-7960

CallManager Unit license for single 7960 IP phone

2

CP-7914=

7914 IP Phone Expansion Module for 7960

1

CPSINGLFOOTSTAND=

Footstand kit for single 7914

1

CP-PWR-CUBE=

IP Phone pwr trnsfrmr Requires seperate cord,CP-PWR-CORD-xx=

1

CP-PWR-CORD-NA=

7900 Series Transformer Power Cord, North America

1

NM-HDV-1E1-30=

Single-Port 30 Channel E1 Voice/Fax Network Module

1

Anexo D - Configuração dos Gateways de Voz
D-1 -Gateway 3745 – P178
A seguir, é apresentado o complemento da configuração do gateway 3745 (a parte inicial está
na seção 4.2.2.4.1 (Gateway 3745 – P178) e os comentários relevantes sobre ela.
…
!
voice-card 2
no dspfarm
!
voice-card 3
no dspfarm
!
no aaa new-model
ip subnet-zero
ip cef
!
ip tcp synwait-time 13
!
no ip domain lookup
no ftp-server write-enable
!

Especifica globalmente o tipo de switch ISDN ao qual o gateway está ligado, conforme
informado pela operadora (EURO ISDN).

isdn switch-type primary-net5
!

Especifica o endereço IP do(s) CallManager(s) redundante(s) em caso de falha do principal.

ccm-manager redundant-host 10.152.62.2 10.152.62.6
!

Os comandos a seguir são requeridos para o CallManager ser capaz de controlar o gateway.

ccm-manager mgcp
ccm-manager config server 10.152.62.1
ccm-manager config
!

Habilita a funcionalidade de música em espera em multicast no gateway de voz.

ccm-manager music-on-hold
!

Configura interface E1 com os parâmetros fornecidos pela operadora.

controller E1 1/0
framing NO-CRC4
line-termination 75-ohm
!

Especifica o grupo de canais de voz da controladora E1 canalizada (30 canais) e configura o
serviço como MGCP.

pri-group timeslots 1-31 service mgcp
description *** Conexao E1 para PSTN do P178 ***

!

Especifica o endereço IP e máscara da interface Ethernet do gateway (VLAN3).

interface FastEthernet0/0
ip address 10.152.1.252 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet0/1
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
!
interface Serial1/0:15
no ip address
no logging event link-status
!

Especifica na interface serial o tipo de switch ISDN ao qual o gateway está ligado, conforme
informado pela operadora (EURO ISDN).

isdn switch-type primary-net5
!

Habilita chamadas ISDN entrantes e saintes para roteá-las para modems usando o canal D da
interface serial.

isdn incoming-voice modem
!

Designa as chamadas de voz ISDN entrantes para serem tratadas como voz.

isdn incoming-voice voice
!

Cria um túnel para transportar a sinalização de camada 3 ou superior do ISDN para o
CallManager (As sinalizações de camada 2 e inferior são terminadas no gateway. As de
camada 3 são transportadas sobre o TCP para o CallManager).

isdn bind-l3 ccm-manager
!

Aloca os canais de voz de forma ascendente (do primeiro ao trigésimo canal).

isdn bchan-number-order ascending
no cdp enable
!
ip classless
!

Especifica rota default para roteador do switch central (Catalyst 6513).

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.152.1.254
ip http server
!
control-plane
!

Configuração das portas de voz refletindo parametrizações feitas no CallManager.

voice-port 1/0:15
cptone BR
!

voice-port 2/0/0
cptone BR
timing hookflash-out 50
timing inter-digit 100
!
voice-port 2/0/1
cptone BR
timing hookflash-out 50
timing inter-digit 100
!
voice-port 2/0/2
cptone BR
timing hookflash-out 50
timing inter-digit 100
!
voice-port 2/0/3
cptone BR
timing hookflash-out 50
timing inter-digit 100
!
voice-port 2/1/0
cptone BR
timing hookflash-out 50
timing inter-digit 100
!
voice-port 2/1/1
cptone BR
timing hookflash-out 50
timing inter-digit 100
!
voice-port 2/1/2
cptone BR
timing hookflash-out 50
timing inter-digit 100
!

voice-port 2/1/3
cptone BR
timing hookflash-out 50
timing inter-digit 100
!
voice-port 3/0/0
cptone BR
timing hookflash-out 50
timing inter-digit 100
!
voice-port 3/0/1
cptone BR
timing hookflash-out 50
timing inter-digit 100
!
voice-port 3/0/2
cptone BR
timing hookflash-out 50
timing inter-digit 100
!
voice-port 3/0/3
cptone BR
timing hookflash-out 50
timing inter-digit 100
!
voice-port 3/1/0
cptone BR
timing hookflash-out 50
timing inter-digit 100
!
voice-port 3/1/1
cptone BR
timing hookflash-out 50
timing inter-digit 100
!

voice-port 3/1/2
cptone BR
timing hookflash-out 50
timing inter-digit 100
!
voice-port 3/1/3
cptone BR
timing hookflash-out 50
timing inter-digit 100
!

Habilita o protocolo MGCP.

mgcp
!

Especifica o CallManager principal, o tipo de serviço habilitado e a versão (MGCP versão
0.1).

mgcp call-agent 10.152.62.1 2427 service-type mgcp version 0.1
!

Especifica o tipo de codec utilizado e habita o DTMF relay.

mgcp dtmf-relay voip codec all mode out-of-band
!

Habilita detecção de um nó VoIP remoto não atingível.

mgcp rtp unreachable timeout 1000 action notify
!

Especifica o método para troca de velocidades para transmissão de modems e fax no gateway.

mgcp modem passthrough voip mode nse
!

Especifica os pacotes de capacidade do MGCP para o gateway.

mgcp package-capability rtp-package
no mgcp package-capability res-package
mgcp package-capability sst-package
no mgcp package-capability fxr-package
no mgcp timer receive-rtcp
!

Especifica o tipo de protocolo de sessão como simple.

mgcp sdp simple
!

Desabilita o uso do protocolo de fax T.38 para o gateway.

mgcp fax t38 inhibit
!

Desabilita detecção explicita do estado do telefone (no gancho ou fora do gancho).

no mgcp explicit hookstate
!

Especifica o tipo de payload do RTP. Utilizado para compatibilidade com outros gateways
rodando IOS anterior ao 12.2(11)T.

mgcp rtp payload-type g726r16 static
!

Utiliza o perfil padrão de parâmetros para o nó MGCP.

mgcp profile default
!

Habilita o protocolo MGCP para interface E1.

dial-peer voice 100 pots
application mgcpapp
port 1/0:15
!

Habilita o protocolo MGCP para as interfaces analógicas (configuradas automaticamente pelo
CallManager).

dial-peer voice 999200 pots
application mgcpapp
port 2/0/0
!
dial-peer voice 999201 pots
application mgcpapp
port 2/0/1
!
dial-peer voice 999202 pots
application mgcpapp
port 2/0/2
!
dial-peer voice 999203 pots
application mgcpapp
port 2/0/3
!
dial-peer voice 999210 pots
application mgcpapp

port 2/1/0
!
dial-peer voice 999211 pots
application mgcpapp
port 2/1/1
!
dial-peer voice 999212 pots
application mgcpapp
port 2/1/2
!
dial-peer voice 999213 pots
application mgcpapp
port 2/1/3
!
dial-peer voice 999300 pots
application mgcpapp
port 3/0/0
!
dial-peer voice 999301 pots
application mgcpapp
port 3/0/1
!
dial-peer voice 999302 pots
application mgcpapp
port 3/0/2
!
dial-peer voice 999303 pots
application mgcpapp
port 3/0/3
!
dial-peer voice 999310 pots
application mgcpapp
port 3/1/0
!
dial-peer voice 999311 pots

application mgcpapp
port 3/1/1
!
dial-peer voice 999312 pots
application mgcpapp
port 3/1/2
!
dial-peer voice 999313 pots
application mgcpapp
port 3/1/3
!

Habilita formas de acesso e senhas para gerenciamento do gateway.

line con 0
logging synchronous
line aux 0
exec-timeout 3 0
password cisco
logging synchronous
login
line vty 0 4
exec-timeout 15 0
password cisco
logging synchronous
login
end
Devido à ocorrência de erros na camada física das interfaces E1, as comunicações de modem
e fax estavam sendo deterioradas. Para resolver essa problema foi alterada a fonte de relógio
das mesmas dentro das controladoras por meio do seguinte comando:
clock source line bits

D-2 -Gateway 3725 – P290
A seguir, é apresentado a configuração do gateway 3725 fixado no Prédio P290. Os mesmos
comentários feitos na configuração do gateway 3745 são válidos.
version 12.3
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname BR001NR0001
!
boot-start-marker
boot system flash
boot system flash c3725-ipvoice-mz.123-7.T2.bin
boot-end-marker
!
enable secret 5 $1$U10u$twhiz1FrxZUhZDGGsDW20/
enable password cisco
!
clock timezone BR -3
no network-clock-participate slot 1
no network-clock-participate slot 2
no network-clock-participate wic 0
no network-clock-participate wic 1
no network-clock-participate wic 2
no network-clock-participate aim 0
no network-clock-participate aim 1
voice-card 1
dspfarm
!
voice-card 2
no dspfarm
!
no aaa new-model
ip subnet-zero

ip cef
!
ip tcp synwait-time 13
!
no ip domain lookup
no ftp-server write-enable
isdn switch-type primary-net5
!
ccm-manager redundant-host 10.152.62.2 10.152.62.6
ccm-manager mgcp
ccm-manager music-on-hold
ccm-manager config server 10.152.62.1
ccm-manager config
!
controller E1 1/0
framing NO-CRC4
line-termination 75-ohm
pri-group timeslots 1-31 service mgcp
description *** Conexao E1 para PSTN do P178 ***
!
interface FastEthernet0/0
ip address 10.152.1.253 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet0/1
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
!
interface Serial1/0:15
no ip address
no logging event link-status
isdn switch-type primary-net5

isdn incoming-voice modem
isdn incoming-voice voice
isdn bind-l3 ccm-manager
isdn bchan-number-order ascending
no cdp enable
!
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.152.1.254
ip http server
!
control-plane
!
voice-port 1/0:15
!
voice-port 2/0/0
cptone BR
timing hookflash-out 50
timing inter-digit 100
!
voice-port 2/0/1
cptone BR
timing hookflash-out 50
timing inter-digit 100
!
voice-port 2/0/2
cptone BR
timing hookflash-out 50
timing inter-digit 100
!
voice-port 2/0/3
cptone BR
timing hookflash-out 50
timing inter-digit 100
!
voice-port 2/1/0

cptone BR
timing hookflash-out 50
timing inter-digit 100
!
voice-port 2/1/1
cptone BR
timing hookflash-out 50
timing inter-digit 100
!
voice-port 2/1/2
cptone BR
timing hookflash-out 50
timing inter-digit 100
!
voice-port 2/1/3
cptone BR
timing hookflash-out 50
timing inter-digit 100
!
mgcp
mgcp call-agent 10.152.62.2 2427 service-type mgcp version 0.1
mgcp dtmf-relay voip codec all mode out-of-band
mgcp rtp unreachable timeout 1000 action notify
mgcp modem passthrough voip mode nse
mgcp package-capability rtp-package
mgcp package-capability sst-package
no mgcp package-capability fxr-package
no mgcp timer receive-rtcp
mgcp sdp simple
mgcp fax t38 inhibit
no mgcp explicit hookstate
mgcp rtp payload-type g726r16 static
!
mgcp profile default
!

dial-peer voice 100 pots
application mgcpapp
port 1/0:15
!
dial-peer voice 999200 pots
application mgcpapp
port 2/0/0
!
dial-peer voice 999201 pots
application mgcpapp
port 2/0/1
!
dial-peer voice 999202 pots
application mgcpapp
port 2/0/2
!
dial-peer voice 999203 pots
application mgcpapp
port 2/0/3
!
dial-peer voice 999210 pots
application mgcpapp
port 2/1/0
!
dial-peer voice 999211 pots
application mgcpapp
port 2/1/1
!
dial-peer voice 999212 pots
application mgcpapp
port 2/1/2
!
dial-peer voice 999213 pots
application mgcpapp
port 2/1/3

!
line con 0
logging synchronous
line aux 0
exec-timeout 3 0
password cisco
logging synchronous
login
line vty 0 4
exec-timeout 15 0
password cisco
logging synchronous
login
end

D-3 - Gateway VG-224 – P344
A seguir, é apresentado a configuração do gateway analógico VG-224 fixado no Prédio P344.
Os mesmos comentários feitos na configuração do gateway 3745 são válidos.
version 12.3
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname BR001NR0251
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
enable secret 5 $1$U10u$twhiz1FrxZUhZDGGsDW20/
enable password cisco
!
clock timezone BR -3

no aaa new-model
ip subnet-zero
no ip domain lookup
!
no ftp-server write-enable
!
ccm-manager redundant-host 10.152.62.2 10.152.62.6
ccm-manager mgcp
ccm-manager music-on-hold
ccm-manager config server 10.152.62.1
ccm-manager config
!
interface FastEthernet0/0
ip address 10.152.1.251 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet0/1
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
!
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.152.1.254
ip http server
!
control-plane
!
voice-port 2/0
!
voice-port 2/1
!
voice-port 2/2
!

voice-port 2/3
!
voice-port 2/4
!
voice-port 2/5
!
voice-port 2/6
!
voice-port 2/7
!
voice-port 2/8
!
voice-port 2/9
!
voice-port 2/10
!
voice-port 2/11
!
voice-port 2/12
!
voice-port 2/13
!
voice-port 2/14
!
voice-port 2/15
!
voice-port 2/16
!
voice-port 2/17
!
voice-port 2/18
!
voice-port 2/19
!
voice-port 2/20

!
voice-port 2/21
!
voice-port 2/22
!
voice-port 2/23
!
mgcp
mgcp call-agent 10.152.62.2 2427 service-type mgcp version 0.1
mgcp dtmf-relay voip codec all mode out-of-band
mgcp rtp unreachable timeout 1000 action notify
mgcp modem passthrough voip mode nse
mgcp package-capability rtp-package
no mgcp package-capability res-package
mgcp package-capability sst-package
no mgcp package-capability fxr-package
no mgcp timer receive-rtcp
mgcp sdp simple
mgcp fax t38 inhibit
no mgcp explicit hookstate
mgcp rtp payload-type g726r16 static
!
mgcp profile default
!
dial-peer voice 99920 pots
application mgcpapp
port 2/0
!
dial-peer voice 99921 pots
application mgcpapp
port 2/1
!
dial-peer voice 99922 pots
application mgcpapp
port 2/2

!
dial-peer voice 99923 pots
application mgcpapp
port 2/3
!
dial-peer voice 99924 pots
application mgcpapp
port 2/4
!
dial-peer voice 99925 pots
application mgcpapp
port 2/5
!
dial-peer voice 99926 pots
application mgcpapp
port 2/6
!
dial-peer voice 99927 pots
application mgcpapp
port 2/7
!
dial-peer voice 99928 pots
application mgcpapp
port 2/8
!
dial-peer voice 99929 pots
application mgcpapp
port 2/9
!
dial-peer voice 999210 pots
application mgcpapp
port 2/10
!
dial-peer voice 999211 pots
application mgcpapp

port 2/11
!
dial-peer voice 999212 pots
application mgcpapp
port 2/12
!
dial-peer voice 999213 pots
application mgcpapp
port 2/13
!
dial-peer voice 999214 pots
application mgcpapp
port 2/14
!
dial-peer voice 999215 pots
application mgcpapp
port 2/15
!
dial-peer voice 999216 pots
application mgcpapp
port 2/16
!
dial-peer voice 999217 pots
application mgcpapp
port 2/17
!
dial-peer voice 999218 pots
application mgcpapp
port 2/18
!
dial-peer voice 999219 pots
application mgcpapp
port 2/19
!
dial-peer voice 999220 pots

application mgcpapp
port 2/20
!
dial-peer voice 999221 pots
application mgcpapp
port 2/21
!
dial-peer voice 999222 pots
application mgcpapp
port 2/22
!
dial-peer voice 999223 pots
application mgcpapp
port 2/23
!
line con 0
logging synchronous
transport preferred all
transport output all
line aux 0
exec-timeout 3 0
password cisco
logging synchronous
login
transport preferred all
transport output all
line vty 0 4
exec-timeout 15 0
password cisco
logging synchronous
login
transport preferred all
transport input all
transport output all
end

Anexo E – Complementos do Projeto
E-1 – Procedimento de Instalação do IPMA
A ativação do IPMA no CallManager pode ser dividida em três passos distintos.
•

Passo 1: ativação do IPMA no CallManager;

•

Passo 2: configuração do usuário e telefone dos gerentes e das secretárias;

•

Passo 3: instalação do aplicativo IPMA na estação de trabalho das secretárias.

Passo 1: ativação do IPMA no CallManager
Partições Específicas: o IPMA exige três partições distintas para rotear as chamadas. Uma
partição para os gerentes, uma para o CTI Route Point e outra para usuários, secretárias e
linhas Proxy. Nesse estudo de caso, foram adicionadas as seguintes partições:
•

Cisco_IPMA

•

Manager

•

BR001_P178 e BR001_P290 (partições onde estarão os usuários, secretárias e linhas
Proxy)

CSS específicas: as seguintes CSS foram criadas:
•

CSS_Manager_Everyone

(contém

as

partições

Manager,

BR001_P178

e

BR001_P290)
•

adiciona-se a partição “Cisco_IPMA” aos CSSs anteriormente criados (para celular,
DDD e DDI, etc.)

CTI Route Point e Translation Pattern específicos: deve-se criar um CTI Route Point com o
prefixo dos ramais dos gerentes conforme Figura E-1 e E-2 (8XXX e 7XXX). Esse CTI Route
Point deve estar na partição Cisco_IPMA e aplicado o CSS_Manager_Everyone.

Figura E-1 - CTI route point para IPMA

Figura E-2 - Configuração da linha do CTI route point para o IPMA
Deve-se também criar no CallManager um Translation Pattern com o mesmo directory
number do IPMA Route Point na partição “BR001_P178”, com o Calling Search Space
CSS_Manager_Everyone,. Esse Translation Pattern servirá para rotear a chamada
diretamente ao gerente, caso a secretária esteja ausente. Devem ser inseridas 2 translations:
8XXX e 7XXX para atender a todos os gerentes. A Figura E-3 mostra a configuração do
translation pattern para os ramais 7XXX.

Figura E-3 - Translation pattern para os ramais 7XXX para o IPMA
Deve-se ainda adicionar o serviço “IPMA” ao “Cisco IP Phone Services” para a seguinte
URL:
http://10.152.62.1/ma/servlet/MAService?cmd=doPhoneService&Name=#DEVICENAME#,
conforme mostrado na Figura E-4.

Figura E-4 - Ativação dos serviços do IPMA
Os seguintes parâmetros do IPMA no Publisher e nos Subscribers devem ser inseridos no
menu: Service > Service Parameters > Cisco IP Manager Assistant:
•

endereço IP do CTI Manager: 10.152.62.1

•

endereço IP do Backup CTI manager: 10.152.62.2

•

Route Point device Name: CTI_RP

•

IPMA server Primary: 10.152.62.1

•

IPMA server Backup: 10.152.62.2

•

O valor do temporizador IPMA RNA (Ring No Answer Timeout), se desejado.

A Figura E-5 apresenta essas configurações no CallManager.

Figura E-5 - Service parameters para o IPMA
Após isto, deve-se reiniciar o serviço “Tomcat” no Windows.
Caso esse serviço, por algum motivo, venha a ser reinicializado, após a configuração final, o
sistema demora por volta de três minutos para reativar.
Passo 2: configuração do usuário e telefone dos gerentes e das secretárias

Telefone dos gerentes
No aparelho do gerente, alterar a Softkey Template para Standard IPMA Manager.
Alterar também o Phone Button Template para ter pelo menos duas linhas (linha para
Intercom (intercomunicador) e linha original do gerente).
Ainda no aparelho, ativa-se o serviço do IPMA no Serviço Subscribe/Unsubscribe > IPMA.
Configura-se a linha do gerente dentro da faixa 8XXX ou 7XXX, usando a partição Manager
e CSS conforme perfil do gerente, como por exemplo, CSS_BR001_ P290_DDI.
Na linha de Intercom, emprega-se a partição do prédio, por exemplo, BR001_P290 e CSS
como ramal interno, como por exemplo, CSS_BR001_ P290_Ramal Interno. Adiciona-se no
Line Text Label a palavra “Intercom”. Se desejado, ativa-se a opção “auto-answer”.
Criar um “speed dial” para o ramal de Intercom da secretária e reinicializar o aparelho.
Esse procedimento deve ser repetido para o aparelho do(s) outro(s) gerente(s).
Telefone das secretárias
O aparelho da secretária deverá ter um número de linhas proporcional ao número de gerentes
controlados por ela acrescido de duas, ou seja, a linha padrão da secretária, uma linha de
Intercom para com os gerentes e uma linha de proxy para cada gerente. No procedimento a
seguir, a secretária estará controlando dois gerentes.
No aparelho do secretária, deve-se alterar a Softkey Template para Standard IPMA Assistant.
Altera-se também o Phone Button Template para ter o número de linhas necessárias, por
exemplo, “Standard 7960 - secret +4L”. Deve-se acrescentar e configurar a expansão de
teclado (7914) se for necessário.
Na linha 1, configura-se o ramal real da secretária, na partição do prédio, por exemplo,
BR001_P290 e CSS conforme perfil permitido de chamada, por exemplo, CSS_BR001_
P290_DDI.
Na linha 2, adiciona-se o ramal de Intercom (40XX) na partição do prédio, por exemplo,
BR001_P290. Aplica-se o CSS como ramal interno, por exemplo, CSS_BR001_ P290_Ramal
Interno. Coloca-se no Line Text Label a palavra “Intercom”. Se desejar, acrescenta-se a opção
“auto-answer”.
Na linha 3, adiciona-se proxy com gerente 1 (45XX) na partição do prédio, por exemplo,
BR001_P290. Aplica-se o CSS_Manger_Everyone. Coloca-se no Line Text Label a palavra
“Proxy_nome do gerente”. Se desejado, muda-se o tipo de campainha para diferenciar as
chamadas dos vários gerentes.
Na linha 4, adiciona-se proxy com gerente 2 (45XX) na partição do prédio, por exemplo,
BR001_P290. Aplica-se o CSS_Manger_Everyone. Coloca-se no Line Text Label a palavra
“Proxy_nome do gerente”. Se desejado, muda-se o tipo de campainha para diferenciar as
chamadas dos vários gerentes.
Cria-se um “speed dial” para cada ramal de Intercom dos gerentes e reinicializa-se o aparelho.
Esse procedimento deve ser repetido para o(s) aparelho da(s) outra(s) secretária(s).
Ativação dos usuários

Caso ainda não tenham sido criados os usuários referentes aos telefones configurados
anteriormente (gerentes e secretária), devem ser inseridos no sistema, usando o procedimento
padrão.
Para gerentes
Dentro de cada usuário gerente, acessa-se a opção Device Association, localiza-se a linha do
telefone correspondente e seleciona-o como Primary Line.
Dentro de cada usuário gerente, acessa-se a opção IPMA e configura-se:
•

na opção Assigned Assistants, seleciona-se sua secretária.

•

na área IPMA Controlled Lines, seleciona-se a Intercom Line referente ao gerente que
estiver configurando o IPMA.

•

na mesma área, em Selected Lines, insere-se a linha do principal do gerente.

•

desmarca-se a opção Automatic Configuration e presiona-se o botão Insert.

•

procede-se da mesma forma para todos os gerentes.

A Figura E-6 ilustra essa configuração.

Figura E-6 - Configuração do usuário gerente para o IPMA

Para secretárias
Dentro do usuário secretária, acessa-se a opção Device Association e seleciona-se a linha
principal da mesma como Primary Extension.
Dentro do usuário da secretária, acessa-se a opção IPMA e configura-se:
•

na área Assistant Information, seleciona-se a Intercom Line da secretária.

•

associa-se os respectivos gerentes desta secretária, na mesma área.

•

na área de Manager Association to Assistant proxy Line, selecionam-se as linhas proxy
referente a cada gerente configurado anteriormente.

•

desmarca-se a opção Automatic Configuration.

•

pressiona-se o botão Update.

•

procede-se da mesma forma para outras secretárias.

A Figura E-7 ilustra esta configuração.

Figura E-7 - Configuração do usuário secretária para o IPMA

Passo 3: instalação do aplicativo IPMA na estação de trabalho das secretárias
Instala-se o arquivo executável a partir da estação de trabalho da secretária por meio da URL:
http://<10.152.62.1>/ma/Install/IPMAConsoleInstall.jsp.
Informações adicionais
As informações para utilizar esse aplicativo podem ser obtidas na opção de “help” do mesmo,
ou ainda na seguinte URL:
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps5015/products_user_guide_book09186a
0080312d89.html.
Mais informações sobre a instalação e configuração do IPMA podem ser obtidas na URL:
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps556/products_administration_guide_cha
pter09186a00801f012d.html
Para a utilização das funcionalidades no aparelho telefônico por parte dos gerentes, deve-se
enviar a eles uma cópia do guia de referência rápida que pode ser obtido na URL:

http://www.cisco.com/application/pdf/en/us/guest/products/ps5654/c1614/ccmigration_09186
a008012922e.pdf

E-2 – Procedimento para Inserção dos Telefones IP e Usuários
A seguir é apresentado um procedimento simplificado para inserção de telefones IP e usuários
no CallManager.
Inserção de telefones IP diretamente no CallManager
Abrir a página de configuração de telefone:
•

na tela de administração do CallManager entrar no Device > Add a New Device.

•

no menu escolher: Phone e depois pressionar o botão de Next.

•

escolher o tipo de telefone 7960 e pressionar o botão de Next.

Entrar com os parâmetros do telefone:
•

MAC address.

•

descrição: R_ramal.

•

selecionar o Device Pool onde está o telefone. Ex: BR001_P178_DP.

•

selecionar o Calling Search Space conforme a categoria de funcionalidade desejada.
Ex: CSS_BR001_P178_DDD.

•

selecionar o Media Resouce Group List para “All_MRGL_Publisher_Subscriber”.

•

selecionar as opções de User Hold Audio Source como “2-Music_On_Hold-ABCGroup”.

•

selecionar as opções de Network Hold Audio Source como “2-Music_On_Hold-ABCGroup”.

•

entrar com a informação de Phone Button Template: escolhe-se, por exemplo, a opção
“7960 1-5”.

•

selecionar o Softkey Template se algum padrão diferente for desejado ou seleciona-se
<none>.

•

se desejado, habilitar a opção “Extension Mobility”, habilitando a opção “enable
extension mobility feature” e selecionando no “Log out profile” <use current device
setting>. No canto superior direito, seleciona-se a opção “Subscribe/Unsubscribe” e

configura-se o serviço de Extension Mobility na nova tela que irá aparecer. Após isto,
fecha-se essa tela.
•

de volta à tela de configuração do telefone, pressionar o botão Insert para completar a
configuração do telefone.

Deve-se atribuir um número telefônico ao aparelho (Directory Number) conforme a seguir:
•

selecionar “line 1” na coluna à esquerda.

•

entrar com um ramal válido (ex: 8963) e escolhe-se a partição conforme a localidade
(ex: BR001_P178).

Deve-se configurar os parâmetros do número telefônico (Directory Number Settings):
•

selecionar o Calling Search Space conforme local e tipo de chamada permitido, por
exemplo, o CSS_BR001_P178_Local_Celular.

•

selecionar o tipo fonte de áudio para espera conforme desejado para user e network.
Por exemplo: 2-Music_On_Hold-ABC-Group.

Deve-se configurar os parâmetros de Call Foward e Call Pickup:
•

esses parâmetros podem ser deixados na forma original. No entanto, deve-se
considerar a aplicação do Calling Search Space (CSS) para limitar o redirecionamento das chamadas. Pode-se atribuir também à linha o Call Pickup Group
que o telefone fará parte.

Deve-se configurar os parâmetros de Line Settings:
•

entrar com o nome do usuário no campo de “Display (Internal Caller ID)” e no “Line
Text Label”

•

pressionar o botão Insert.

Inserção de informações de usuários diretamente no CallManager
Abre-se a página de informações de usuários:
•

na tela de administração do CallManager entrar no User > Add a New Device.

Deve-se inserir os parâmetros do usuários:
•

entrar com o primeiro nome, último nome, user ID, user password (inicialmente =
12345), PIN (inicialmente = 12345), número telefônico e departamento. Habilitar o
uso da aplicação CTI para os usuários que necessitem usar o softphone. Pressionar o
botão Insert.

Na página de Device Association . Escolhe-se no menu do lado esquerdo a opção Device
Association:
•

associar o usuário ao equipamento (device). Usar o critério de procura para encontrar o
telefone como ramal criado e depois se seleciona Select Devices. Marcar a caixa do
telefone (device) com a mesma descrição do nome do usuário. Marcar o botão radial
para selecioná-lo como primary extension para o usuário e depois pressionar o botão
Update.

Se desejado, associa-se também ao Device Profile para o Extension Mobility, selecionando no
menu do lado esquerdo a opção Device Association:
•

associar o usuário ao Device Profile previamente configurado. Usar o critério de
procura para encontrar o Device Profile desejado selecionando Select Devices. Marcar
a caixa do Device Profile correspondente. Marcar o botão radial para selecionar como
primary extension e depois pressionar o botão Update.

Inserção de telefone IP e usuários por meio da ferramenta BAT
Criação do arquivo CSV:
•

abrir uma das planilhas relacionadas a seguir e inserir as informações de cada telefone
e usuário no padrão existente. (o arquivo original BAT.xlt, caso necessário, poderá ser
obtido

no

subdiretório:

C:\CiscoWebs\BAT\ExcelTemplate

no

servidor

BR001SV0480)
o 7912_Local_Celular.xls
o 7940_1_1_Local_Celular.xls
o 7960_1_5_Local_Celular.xls
Exportam-se as informações para o formato CSV:
•

na planilha, selecionar a pasta Phones-Users na parte inferior esquerda. No lado
direito final da planilha, selecionar o botão Export to BAT format. O BAT irá criar
uma pasta no disco “C:”, chamada “XlsDataFiles” na máquina local por default, a
menos que se especifique o caminho para salvar os arquivos. Identificar os arquivos
como sendo referente aos telefones e usuários.

•

copiar

os

arquivos

para

o

CallManager

C:\BatFiles\PhonesUsers.
Inserem-se os telefones e usuários no CallManager:

Publisher

no

subdiretório:

•

no CallManager Administration Page, selecionar Application, BAT. Selecionar
Configure e em seguida Phones/Users. Na Página Insert Phone/Users, selecionar File
e escolher o arquivo desejado. Pode-se escolher a opção View File para garantir que é
o arquivo correto.

•

selecionar um arquivo no Phone Template Name conforme localização e direitos de
acesso dos aparelhos. Preencher os parâmetros globais relacionados aos usuários e
pressionar o botão Insert seguido de OK para confirmação.

Verificação dos arquivos de Log.
•

escolher View Latest Log File para checar o estado da entrada. Se existirem erros,
edita-se o arquivo CSV e procede-se uma nova tentativa.

E-3 – Procedimento para Backup e Restore
Os procedimentos de backup e restore dos CallManagers foram elaborados com base na
ferramenta de backup fornecida junto com o CallManager (denominada aqui como backup
lógico) e no princípio de espelhamento de disco rígido disponível nos servidores (denominado
aqui como backup físico).
Backup do CallManager
Backup lógico (válido somente para o Publisher)
•

Esse procedimento já está automatizado na ferramenta “Cisco IP Telephony
Applications Backup System”. O backup do cluster é feito diariamente às 2:00hs da
manhã no arquivo C:\ABC-CM-Backup\MCS.sti do servidor Publisher.

Backup físico (válido para o Publisher e os Subscribers)
O backup físico deverá ser executado toda sexta-feira:
•

ao final do dia, deve-se desligar os servidores um a um, por meio do comando de
“Shutdown” do Windows, removendo os discos com rótulos S1-P178 (do Subscriber
do P178), S1-P290 (do Subscriber do P290) e P1-178 (do Publisher no P178)
guardando-os em um local seguro. Religam-se então os servidores

•

inserem-se os discos S3-P178, S3-P290 e P3-P178 que serão espelhados
automaticamente.

•

na semana subseqüente, substituir os discos S2-P178, S2-P290 e P2-P178
respectivamente pelos discos S4-P178, S4-P290 e P4-P290 e assim sucessivamente,
sempre removendo o disco com menor rótulo.

Restore do CallManager
Restore lógico (válido apenas para o Publisher)
•

Utilizando a ferramenta “Cisco IP Telephony Applications Backup System” (opção de
restore Server) seleciona-se o arquivo : C:\ABC-CM-Backup\MCS.sti e proceda à
restauração.

Restore físico (válido para o Publisher e o Subscriber)
•

Desliga-se o equipamento por meio do comando de “Shutdown” do Windows.

•

Removem-se os 2 discos.

•

Insere-se o último disco de backup e religa-se o equipamento. Insere-se
posteriormente um segundo disco para espelhamento.

Restore a partir dos discos originais (Fresh Restore)
Em casos extremos o cluster poderá ser restaurado a partir das unidades de discos ópticos
originais do fabricante seguido os passos a seguir:
No Publisher
Instalar o disco hardware detection;
Informar que é uma nova instalação (preencha os campos com as informações solicitadas);
Inserir o disco do sistema operacional Windows 2000;
Instalar o disco do CallManager 3.3.(2);
Copiar para um diretório qualquer os discos fornecidos pelo fabricante (passos de 1 a 5);
Instalar o passo 1 – Upgrade assistance;
Instalar o passo 2 – Windows Upgrade – a máquina irá reiniciar 3 vezes;
Instalar o passo 3a e depois o 3b – hot fix updates da base de dados;
Instalar o passo 4 – CallManager 3.3.4 UPGRADE.
No Subscriber
Instalar o disco de hardware detection;
Informar que é uma nova instalação (preencher os campos solicitados);
Inserir o disco do sistema operacional Windows 2000;

Copiar para um diretório qualquer os discos fornecidos pelo fabricante (passos de 1 a 5);
Instalar o passo 1 – Upgrade Assistance;
Instalar o passo 2 – Windows Upgrade – a máquina irá reiniciar 3 vezes;
Instalar os discos do CallManager 3.3.4 COMPLETO (informando que ele é o Subscriber).
Etapas extras (válido para os 2 servidores na seqüência Publisher - Subscriber)
Instalar o MLA;
Ajustar o tipo de teclado no Windows;
Ajustar o “time zone” e horário no Windows;
Configurar o “Teaming” das placas de rede do servidor (configurar para trabalhar no modo
“fail-over”);
Instalar a atualização extra do Windows (“Win-os-upgrade-K9_2000_2-6sr1.exe”, ou
superior);
Reinicializar os gateways de voz (3745 do P178 e 3725 do P290);
Reinstalar o software de antivírus ServerProtect 5 usando o procedimento descrito na URL:
http://www.cisco.com/en/US/partner/products/sw/voicesw/ps556/prod_bulletin0900aecd800f
6182.html.
Reinstalar a ferramenta BAT.

E-4 – Procedimento para Atualização de Patches
Acessar a URL abaixo, verificar as últimas atualizações e procedimentos disponíveis (é
necessário
possuir
senha
especial
para
acesso):
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/c_callmg/osbios.htm
Fazer o download do software e do respectivo arquivo readme a ser instalado, na URL a
seguir (é necessário possuir senha especial para acesso): http://www.cisco.com/cgibin/tablebuild.pl/cmva-3des
Seguir as instruções contidas na URL e no arquivo readme da atualização.
Se considerar adequado, executar antes um backup do sistema.

E-5 – Procedimento para Restauração de Senhas
Caso seja necessário restaurar senhas dos vários usuários administrados pelo CallManager,
pode-se utilizar dois utilitários. São eles:
•

CCMPWDCHANGER

•

ADMINUTILITY

Maiores instruções podem ser obtidas na URL:

http://www.search.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps556/products_tech_note09186a00
80095225.shtml.

E-6 – Procedimento para Instalação de Software Antivírus
Existem vários softwares antivírus homologados pelo fabricante para serem empregados nos
servidores do cluster de CallManager. Nesse estudo de caso, o antivírus utilizado foi o
ServerProtect 5 da Trend Micro já utilizado em outros servidores. O procedimento para sua
instalação é descrito na URL:
http://www.cisco.com/en/US/partner/products/sw/voicesw/ps556/prod_bulletin0900aecd800f
6182.html.

E-7 – Procedimento para Instalação do CSA
O CSA é um sistema de detecção de intruso que deve ser instalado nos servidores do cluster
do CallManager para proteção dos mesmos. Esse software é fornecido junto com o
CallManager e deve ativado, logo após a sua configuração. O procedimento para ativação
está descrito na seguinte URL:
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/c_callmg/4_0/sec_vir/csa/csa_ccmg.h
tm.

E-8 – Procedimento para Troca do Logotipo nos Telefones 7912
Originalmente o logotipo da “Cisco” é apresentado nos telefones IP modelo 7912. O
fabricante forneceu o logotipo da empresa “ABC” para substituição. Para tanto, o seguinte
procedimento deve ser seguido:
•

Colocar o logotipo gerado dentro dos padrões exigidos (empresa.logo) e o arquivo de
configuração do telefone 7912 (gkdefault.cfg) dentro do seguinte diretório: c:\program
files\cisco\tftppath.

•

Instalar e configurar no CallManager o telefone 7912. O novo logotipo ainda não
surgirá na tela.

•

Remover o telefone do CallManager e reinstalá-lo. O novo logotipo deverá aparecer.

E-9 – Procedimento para Transferência com Duas Chamadas Simultâneas
Foi solicitado por alguns usuários que, quando houvesse duas chamadas simultâneas, a
transferência de uma delas fosse permitida. Isso normalmente não ocorre, pois a softkey
“transfer”, fica desabilitada por falta de recurso (duas chamadas em uma linha). Para
contornar essa questão, foi sugerido a inclusão de uma linha de apoio (alternativa válida
apenas para os telefones 7940, 7960 e 7970). Essa linha adicional é configurada com o mesmo

número do ramal ativo, mas em outra partição (“Linha2”). Assim que uma segunda chamada
é recebida no ramal principal, essa é automaticamente transferida para o ramal de apoio (por
meio da ativação do “Forward Busy”), liberando assim o ramal principal.
Para configuração dessa funcionalidade, adiciona-se à partição “Linha2” todos os ramais de
apoio e uma Calling Search Space “CSS_Linha2” aplicada ao “Forward Busy”, o que fará a
transferência da segunda chamada aos ramais de apoio.
As Figuras E-8 e E-9 apresentam esta configuração:

Figura E-8 - Configuração do telefone para linha de apoio

Figura E-9 - Configuração da linha de apoio

E-10 – Treinamento para os Usuários dos Telefones IP
O conjunto de slides a seguir descreve as funcionalidades apresentadas aos usuários dos
telefones IP modelo 7910 e 7940/60. Esse treinamento foi executado no local de trabalho dos
próprios usuários organizados em grupos de três a seis pessoas.
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Objetivo
Este documento relaciona os formulários desenvolvidos para a aplicação do método de implantação proposto
com o objetivo de facilitar as atividades de levantamento de informações e testes. As instruções e
esclarecimentos para o preenchimento adequado destes podem ser obtidas no capítulo 3 e Anexo A da
dissertação.

Formulários

Escopo da Rede Convergente
Tabela 0-1 - Dados gerais da empresa
Item

Informação

Nome da empresa
Principal ramo de negócios
Nome da divisão responsável pelo projeto
Executivo responsável
Gerente interno do projeto
Contatos na área da rede de voz
Contatos na área da rede de dados
Responsável pela administração após
implantação
Objetivos, Motivadores e expectativas

Tabela 0-2 - Abrangência
Cidade

Estado

Sigla

Qtde funcionários

Qtde de telefones IP

Qtde de correio de voz

Tabela 0-3 - Relação de equipamentos
Fabricante

Código

Descrição

Qtde

Informações da Rede de Dados
Tabela 0-4 - Verificação das condições da rede
Escopo

Item

Condições observadas

Disponibilidade

Topologia LAN/WAN e tecnologia utilizada
Componentes redundantes
Conexões redundantes
Convergência na camada dois
Convergência na camada três

Físico

Proteção e estabilização da alimentação
elétrica
Emprego de UPSs
Condições do espaço, ventilação e
segurança dos equipamentos
Condições do cabeamento
Processo de alimentação dos telefones IP

QoS

Se QoS está configurado
Outras aplicações além da voz que
necessitam de priorização

Serviços de rede

Localização dos servidores de DHCP e
TFTP

End. IP e VLANs

Política adotada para VLANs e
endereçamento IP
Telefones IP empregarão switches internos

Segurança

Física
Emprego de sistema de antivíius
Emprego de sistema de detecção de
intrusos
Política aplicada à camada de nível 2
Política de firewalls

Taxa de utilização

Taxas de utilização e erros na LAN
Taxa de utilização e erros nas conexões
WAN
Tempo de atraso nas conexões WAN
Necessidade de segmentação nas conexões
WAN de baixa velocidade
Controle de admissão de chamadas

Tabela 0-5 - Endereçamento IP e VLANs

Recomendações

Nome
da
VLAN

Equipamento

Host Name
ou
Computer
Name

Endereço
IP (ou
Faixa)

Máscara

Default
gateway

Comunidade
SNMP
(Simple
Network
Management
Protocol)

Servidores de processamento
de chamadas / TFTP
Servidores de aplicação (Voice
Mail, IVR, etc.)
Servidores de tarifação
Telefones IP
Gateways com protocolos
proprietários
Gateways H.323 e/ou MGCP
Gatekeeper
Servidor de DNS primário
Servidor de DNS secundário
Servidor de DHCP secundário
Servidor de DHCP primário
Servidor de WINS (Windows
Internet Name Service)
primário
Servidor de WINS secundário

Tabela 0-6- Informações detalhadas da conexão WAN

Equipamento
origem

Equipamento
destino

Enlace
(tecnologia,
velocidade
contratada, CIRCommited
Interface Rate)

Banda
reserva
da para
voz

Atraso
(ms)

jitter
(ms)

% de perda
de pacotes

% de
utilização
do enlace

Levantamento de Informações da Rede de Voz
Arquitetura e Elementos da Rede de Voz

Tabela 0-7 - PBXs que permanecerão no projeto
Fabricante, modelo
HW e versão de SW

Localização do
equipamento

Tipo e quantidade de
troncos com a rede pública

Tipo e quantidade de troncos para
interface com gateways de voz

Tabela 0-8 - Gateways que permanecerão no projeto
Fabricante, modelo
HW e versão de SW

Localização do
equipamento

Tipo e quantidade de
troncos com a rede pública

Tipo e quantidade de troncos para
interface com PBXs

Tabela 0-9 - Gatekeepers que permanecerão no projeto
Fabricante, modelo HW
e versão de SW

Localização do
equipamento

Esquema de redundância utilizado

Tabela 0-10 - Localização dos novos equipamentos
Produto
Telefones IPs
Softphones
Gateways de voz digital
Gateways de voz analógicos
Processador de chamadas
Servidores de aplicações
Recursos de hardware
(DSPs – Digital Signaling
Processors).

Fabricante

Código

Descrição

Qtde

Localização Física

Plano de Numeração Telefônica e Roteamento de Chamadas

Tabela 0-11 - Plano de discagem
Item

Plano de discagem

Comentários

Número de dígitos para ramais de cada localidade
Dígito para acesso à rede pública de telefonia
Padrão de acesso a chamadas de longa distância
Código para chamada às localidades remotas ("tie-line")
Padrão para acesso à telefonista
Padrão para acesso a ramais de emergência
Agenda de números pré-programados
Outros padrões específicos

Tabela 0-12 - Prefixos telefônicos e faixa de ramais DDR
Localidade

Prefixo telefônico

Faixa de ramais DDR do PBX

Faixa de ramais DDR para Telefonia IP

Tabela 0-13 - Política de restrições de chamadas
Classe de usuário

Tipo de chamada permitida

Categoria 1
Categoria 2
Categoria 3
Categoria 4
Categoria 5
Categoria 6
...
Categoria n

Números bloqueados a todas categorias

Tabela 0-14 - Forma de utilização das restrições de chamadas
Abordagem
Por grupo de telefones
Por inserção de senhas
Pelo login nos aparelhos
Outras abordagens

Abordagem escolhida

Comentários

Tabela 0-15 - Gateways e suas conexões
Gateways

Localização

Interface ou
canais de voz

faixa

de

Gateway "A"

Site1_P178

E1-1

Embratel (Empresa Brasileira
de Telecomunicações)

E1-2

Embratel

Operadora

...
E1-n
FXO-1

Vivo

FXO-2

Vivo

...
FXO-n

Gateway "B"

E1-1
E1-2
...
E1-n
FXO-1
FXO-2
...
FXO-n

...

Gateway "n"

E1-1
E1-2
...
E1-n
FXO-1
FXO-2
...
FXO-n

Tabela 0-16 - Política de roteamento de chamadas
Origem da
Chamada

Destino da
Chamada

Gateway
preferencial

Interface
preferencial

Operadora
da interface
preferencial

Seqüência de transbordo

Site1178

Prédio
PSTN local

gateway "A"

E1-1

Embratel

gateway "A" E1-2;
gateway "B" E1-1.

Site1
178

Prédio
Celular Vivo

gateway "A"

FXO-1

Vivo

gateway "A" FXO-2 e 3

Funcionalidades e Utilitários do Sistema Telefônico
Tabela 0-17 - Funcionalidades por aparelho ou usuário
Principais funcionalidades por aparelho/usuário
Número de linhas por aparelho
Máximo número de chamadas simultâneas
Número de teclas de chamada rápida (Speed Dial)
Transferência das chamadas (Call Transfer)
Desvio da chamada (Call Forward) (para onde, quando ocupado e/ou sem
resposta. Tempo máximo para resposta e restrições)
Seleção de música em espera (MOH- Music on Hold)
Priorização de chamadas (MLPP- Multilevel Precedence Preemption)
Adição de usuário à chamada em andamento (Barge/Cbarge/Privacy em linhas
compartilhadas)
Re-chamada (Call Back)
Indicador de mensagem de voz (audível, visual ou ambos)
Utilização de roteamento de chamadas maliciosas (para interfaces ISDN)
Idioma apresentado nos telefones e guias de voz (locale)
Habilitação para ramal móvel (Extension Mobility)
Habilitação de tecla para verificação da qualidade das chamadas (Quality Report
Tool)
Responder chamada automaticamente (Auto-Answer)
Tecla para desvio de chamadas para voice mail (Immediate Divert)
Apresentação do número e/ou nome do usuário originador da chamada
Apresentação de rótulo no aparelho telefônico
Criptografia das chamadas
Habilitação de video-telefonia
Chamada em espera (hold)
Rediscagem (redial)
Desabilitar alto-falante ("Viva-voz")
Desabilitar headset
Chamada direta sem discagem (PLAR- Private Line Automatic Ring Down)
Sinalização para uma segunda chamada (Call Waiting)
Outras funcionalidades solicitadas

Usuário Geral

Usuário
Executivo

Tabela 0-18 - Funcionalidades globais do sistema
Principais funcionalidades globais do sistema
Quantidade de chamadas em conferência (Ad Hoc)
Faixa de ramais para estacionamento de chamadas (CallPark)
Captura de chamada (CallPickup)
Captura de chamada em grupo (CallPickupGroup)
Conferência tipo meet-me
Função chefe-secretária
Código para autorização de chamada (Forced Authorization Code)
Contabilizador de chamadas (Client Matter Code)
Restrições para apresentação do número originador (interna e externa)
Agenda corporativa (números pré-programados associados a um código)
Grupos de roteamento de chamadas (Hunt Group)
Outras funcionalidades

Parâmetros

Características Específicas do Projeto
Tabela 0-19 - Características específicas
Item a ser avaliado

Parâmetros

Funcionamento dos telefones IP remotos em caso de falha
da conexão WAN (SRST - Survivable Remote Site
Telephony)
Codecs utilizados para LAN e WAN

Codec para LAN
Codec para WAN

Emprego de DSPs para transcodificação

Código do HW
Localização
Parâmetros específicos (quantidade de
DSPs, endereço IP, host name, etc.)

Necessidade de controle de admissão de chamadas

Servidor de chamadas ou Gatekeeper
externo
Banda de passagem reservada para voz
para cada conexão WAN

Formato de data e hora nos telefones e diferença de fuso
horário

Formato de data e hora
Localidades com diferença de fuso
horário

Questões sobre a distribuição dos recursos de música em
espera, conferência e serviços suplementares entre os
servidores de voz
Padrão de música em espera a ser utilizado
Níveis de administração do sistema

Lista de usuários e permissões

Emprego do utilitário de auto-atendimento

Número externo para chegar ao serviço
de auto-atendimento
Ramal Piloto
Faixa de ramais alocados para o autoatendimento

Emprego do utilitário destinado à telefonista

Ramal da telefonista
Ramal piloto
Usuário

Emprego do utilitário chefe-secretária

Relação dos gerentes e secretárias
Faixa de ramais DDR dos gerentes
Faixa de ramais para intercom
Faixa de ramais para proxy
Servidor primário e secundário

Outros utilitários

Parâmetros

Avaliação

Estabelecimento de um Plano de Rollout

Tabela 0-20 - Plano de rollout
Tipo

Abordagem escolhida

Esclarecimentos adicionais

Inserção manual
Auto-registro
Planilha com MAC address
parâmetros dos telefones
Planilha com MAC address
parâmetros dos telefones

reais

e

fictícios

e

Outra abordagem

Tabela 0-21 - Cadastro dos usuários
Parâmetro
Primeiro nome
Último nome
Identificador do usuário (user ID)
Senha para acesso via browser
Senha para registro no telefone
Número do telefone
Gerente
Departamento
Outras informações

Informação

Testes

Tabela 0-22 - Plano de testes
Testes de Aceitação de Telefonia IP

Data:

___/___/___

Empresa

Participantes

E-mail

Telefone

EmpresaX

Nelson Pinheiro

Nelsonpi@x.com.br

11-43215353

Teste

Descrição

Resultado

Visto

EmpresaY

Número

Roteamento de
chamada
1

De tel. IP para tel. IP

Fazer e receber uma chamada de um telefone IP para
outro:
dentro da mesma localidade
da localidade A para B e vice-versa

2

De tel. IP para ramal
analógico

Fazer uma chamada de um telefone IP para um ramal
analógico:
da localidade A
da localidade B

3

Local e longa distância

Fazer uma chamada de um telefone IP da localidade A
para:
telefone local na localidade A
chamada 0800 na localidade A
serviços gerais e de emergência na localidade A
chamada a cobrar na localidade A
celular na localidade A
chamada DDD (observar a operadora)
chamada DDI (observar a operadora)

Observações

4

Chamadas entrantes

Receber chamadas da rede pública:
ramal IP na localidade A
ramal IP na localidade B

5

Tie-line

Fazer e receber chamadas via tie-line da localidade A
para:
localidade B
localidade C

6

Bloqueio via código

Verificar o bloqueio de chamadas celular, DDD e DDI:
celular
DDD
DDI

N

Funcionalidades

N+1

N+2

N+3

Espera e música em
espera

Estabelecer uma chamada entre 2 telefones IP.
Colocar uma chamada em espera. Retornar em
seguida a chamada. Observar também o correto
funcionamento da música em espera.

Transferência

Estabelecer uma chamada entre 2 telefones IP. Efetuar
a transferência da chamada para um terceiro telefone
IP. Efetuar também a transferência para um ramal
analógico.

Captura de chamada

Estabelecer uma chamada entre telefones
configurados num grupo de captura. Capturar a
chamada em outro telefone do mesmo grupo usando a
tecla de "pickup".

Falhas

N+5

Processador de
chamadas / gateways

Desligar um processador de chamadas. Verificar se
todos os telefones se registraram no outro. Efetuar
chamada para outro telefone IP e para a PSTN.
Verificar se continua recebendo chamadas da PSTN.
Restaurar o processador de chamadas e desligar o
outro. Verificar se os telefones continuam efetuando
chamadas internas e externas normalmente.

Testes
administrativos

N+6

Níveis de administração

De um PC, confirmar que um usuário cadastrado para
administração do sistema pode se logar para
gerenciamento remoto. Experimentar um usuário
habilitado apenas para administração dos telefones e
um usuário com acesso completo (superusuário).

Apoio para Definição à Política de Restrição de Chamadas

Tabela 2-23 - Apoio para definição à política de restrição de chamadas
Número

Serviço

Chamadas de Emergência e Serviços Gratuitos
100

Serviços Públicos de Emergência/ Secretaria dos Direitos Humanos

128

Serviços de Emergência no Mercosul

180

Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher

181

Disque-Denúncia

190

Polícia Militar

191

Polícia Rodoviária Federal

192

Ambulância

193

Corpo de Bombeiros

194

Polícia Federal

197

Polícia Civil

198

Polícia Rodoviária Estadual

199

Defesa Civil

Serviços de Utilidade (cobrado como chamada local)
103

Demais Serviços de Utilidade Pública/ Serviços Ofertados por prestadoras de
Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC)

105

Serviços Ofertados por prestadoras de Serviço Móveis de Interesse Coletivo

106

Serviços Ofertados pelas prestadoras dos Serviço de Comunicação
Eletrônica de Massa

115

Serviços da prestadora de Água e Esgoto

116

Serviços da prestadora de Energia Elétrica

118

Serviços de Transporte Público

132

Assistência a Dependentes de Agentes Químicos

138

Governo Federal

141

Centro de Valorização da Vida (CVV)

148

Justiça Eleitoral

150

Vigilância Sanitária

151

Procon

Classe de usuário

152

Ibama

153

Guarda Municipal

154

Detran

155

Serviço Estadual

156

Serviço Municipal

157

Informações sobre oferta de emprego

158

Delegacias Regionais do Trabalho

161

Atendimento a Denúncias por Órgãos da Administração Pública

Serviços de Apoio (cobrado conforme o serviço)
102

Serviços de Apoio ao Assinante

142

Centro de Atendimento para a Intermediação da Comunicação para
Portadores de Necessidades Especiais

Chamada Local
2a6

Prefixo de chamada local

Chamada Celular
7

Prefixo Celular Nextel

81 a 82

Prefixo Celular Tim

88 a 87

Prefixo Celular Oi

91 a 95

Prefixo Celular Claro

96 a 99

Prefixo Celular Vivo

Chamada DDD
12

CTBC

14

Brasil Telecom

15

Telesp/Telefônica

21

Prefixo de chamada DDD Embratel

23

Prefixo de chamada DDD Intelig

25

GVT

31

Telemar

43

Sercontel

85

Vesper São Paulo

89

Vesper (outros)

Chamada DDI
0

Prefixo de chamada DDI

Chamada a cobrar
9090

local a cobrar

90

DDD a cobrar

Serviços Especiais
300

Ligação Tarifada

500

Ligação de Doação

800

Ligação Gratuíta

900

Ligação de valor adicionado

NOTA: algumas operadoras oferecem servicos diferentes do determinado pela ANATEL.

