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VoIP 

 



VoIP 

• Voice over Internet Protocol – Voz sobre protocolo de 
Internet; 
 

• Também chamado de telefonia IP; 
 

• Método e/ou um grupo de tecnologias que possibilitam 
comunicações de voz e sessões multimídia em redes IP, como 
a Internet; 
 

• Passos similares aos de telefonia digital tradicional: 
Sinalização, configuração de canal, digitalização e codificação. 
 

• A informação digitalizada é transmitida por pacotes IP. 



PABX 

 



PABX 

• Private Automatic Branch Exchange – Troca Automática de 
Ramais Privados; 
 

• Central telefônica privada; 
 

• Permite o compartilhamento de linhas externas entre um conjunto 
de ramais internos, reduzindo o número de linhas necessárias; 
 

• Permite a comunicação entre ramais internos sem a utilização da 
rede de telefonia pública; 
 

• Serviços adicionais: URA (Unidade de Resposta Automática), 
correio de voz, gravador de ligações, redirecionamento de 
chamadas, etc.  



PABX 

Fonte: http://www.just4it.com.br/blog-just4it/pabx-como-funciona/ 



CODECs 

 



CODECs 

• COder-DECoder – Codificador-Decodificador; 
 

• Audio codec:  
▫ Hardware responsável pela conversão do sinal de 

áudio analógico para um sinal digital e vice/versa; 
 

▫ Software responsável pela compressão e 
descompressão de áudio digital, para redução do 
espaço de armazenamento e largura de banda para 
transmissão necessários. 



CODECs 

• MOS – Mean Opinion Score; 

 

• Medida comum usada para determinar a 
qualidade do som produzido pelos CODECs; 

 

• Com o uso do MOS, um amplo grupo de 
ouvintes julgam a qualidade de uma amostra de 
voz (correspondendo a um CODEC particular) 
numa escala de 1 a 5. 



CODECs 



SIP 

 



SIP 

• Session Initiation Protocol – Protocolo de Iniciação 
de Sessão; 
 

• Protocolo de sinalização para iniciar, manter e 
finalizar sessões multimídia em tempo real em 
aplicações VoIP; 
 

• Sinalização SIP ocorre em porta separada da 
transmissão de mídia, tipicamente feita por RTP 
(Real-time Transport Protocol – Protocolo de 
transporte em tempo real). 



SIP 



Asterisk 

• O Asterisk é um framework gratuito e de código 
aberto para a construção de aplicativos de 
comunicação; 
 

• Foi criado por Mark Spencer em 1999. Inicialmente 
desenvolvido pela empresa Digium, hoje recebe 
contribuições de programadores ao redor de todo o 
mundo; 
 

• Implementa em software os recursos encontrados 
em um PABX convencional, integrando telefonia 
analógica, digital, móvel e VoIP. 



Asterisk 

Fonte: https://www.sangoma.com/blog/asterisk-freepbx-difference/ 
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