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RESUMO 
Este artigo propõe um algoritmo para o ajuste adaptativo da taxa 
de transmissão de fontes VoIP com base na qualidade da voz 
estimada pelo receptor. O ajuste é realizado através da utilização 
de diferentes codificadores dependendo das condições da rede, 
visando fazer uso de forma eficaz dos recursos disponíveis. Na 
validação de nossa proposta, realizamos simulações buscando 
modelar os ambientes de chamadas VoIP de uma forma realística. 
Para isso utilizamos fontes VoIP baseadas no modelo de Brady de 
uma conversação humana. Os efeitos da modelagem e do 
algoritmo propostos sobre o tráfego agregado de uma rede de 
dados foram analisados, comparando os resultados obtidos com 
trabalhos relacionados que utilizam modelos simplificados. Os 
resultados das simulações realizadas mostram que o algoritmo 
proposto consegue aproveitar de forma eficaz a banda disponível, 
e apresenta um desempenho superior a trabalhos similares da 
literatura. 

ABSTRACT 
This paper proposes an algorithm for the adaptive adjustment of 
the transmission rate of VoIP sources based on the voice quality 
estimated at the receptor. This adjustment is achieved through the 
appropriate use of differing voice codecs as the conditions of the 
network change, with the aim at maintaining an efficient 
utilization of the available resources. In order to validate our 
proposal, we have made an effort to simulate more realistic VoIP 
calls using sources that follow Brady´s model of human 
conversations. We investigate the effect of the proposed model on 
the aggregate network traffic and compare the results with 
existing related work, most of which employ simplified models. 
Simulation results show that the proposed algorithm makes 
efficient use of the available bandwidth, achieving superior 
performance in comparison to similar works from the literature.  

1. INTRODUÇÃO 
VoIP (Voice over Internet Protocol) é um serviço de realização de 
chamadas de voz sobre uma rede IP. Isto inclui a digitalização, a 
codificação e o empacotamento da voz para que possa ser 
transmitida pela rede de dados, além da sinalização para 
estabelecimento da chamada. Serviços VoIP são comercialmente 
atrativos devido ao seu baixo custo, porém seu sucesso será 
certamente influenciado pela satisfação dos consumidores em 
relação a qualidade das chamadas, e o quanto essa qualidade se 
aproxima dos serviços convencionais de telefonia fixa ou celular. 
A natureza não confiável da Internet e os produtos iniciais 
oferecidos de certa forma prejudicaram a qualidade e a aprovação 
de serviços VoIP em comparação com os serviços telefônicos 
convencionais. 

Os serviços de Voz sobre IP vêm despertando um interesse 
crescente. Além das motivações de ordem econômica, a 
integração das redes de dados e de telefonia possibilita o 
oferecimento de uma nova gama de serviços que antes não eram 
possíveis. Enquanto a rede de telefonia fixa é estável e confiável, 
a tecnologia utilizada na Internet é baseada no modelo de serviço 
de melhor esforço (best-effort), oferecido pelo conjunto de 
protocolos TCP/IP. Neste modelo, não há garantias quanto à 
entrega e ao atraso experimentado pelos pacotes ao trafegarem 
pela rede. Sendo assim, é um desafio fazer com que os serviços  
VoIP atinjam o mesmo patamar de confiabilidade e qualidade de 
serviço da rede de telefonia convencional. 

As redes IP foram originalmente projetadas para comportar o 
tráfego de aplicações elásticas (transferência de arquivos, correio 
eletrônico, etc), ou seja, aplicações sem características de tempo 
real, que não são comprometidas de forma muito acentuada por 
variações no atraso e no jitter oferecidos pela rede. Qualidade de 
serviço (QoS) para serviços VoIP tem sido alvo de muitas 
pesquisas [4],[5],[6],[10],[11],[12],[16]e[21], por ser de 
fundamental importância na implementação de serviços de voz 
sobre redes de dados. Três fatores principais podem levar a uma 
degradação da qualidade de voz percebida: atraso total fim-a-fim 
(delay), variação do atraso (jitter) e taxa de pacotes perdidos ou 
danificados.  

• Atraso total fim-a-fim: o atraso é um dos maiores problemas 
encontrados, devido à própria natureza da rede IP. Seus 
valores não podem ser limitados ou previstos. O atraso total 
é depende da arquitetura VoIP implantada, sendo 
influenciado por diversos parâmetros, como: tamanho do 
pacote, algoritmo de codificação e o tamanho do playout 
buffer. Os componentes do atraso total fim-fim são: (i) o 
atraso de codificação e empacotamento no emissor, (ii) o 
atraso de propagação, transmissão e enfileiramento na rede e 
(iii) atraso adicionado por técnicas de eliminação de jitter e 
decodificação no receptor. 

• Jitter: O efeito da variabilidade do atraso pode ser controlado 
pelo uso de um buffer, comumente chamado de playout 
buffer, permitindo que o receptor espere a chegada de 
pacotes dentro de um tempo limite aceitável e posteriormente 
os apresente a uma taxa constante. 

• Taxa de pacotes perdidos: Como a Internet é baseada no 
modelo de melhor esforço, não há reserva de recursos, 
podendo haver situações de congestionamento e 
potencialmente perda de pacotes. Geralmente a perda de 
pacotes acontece quando os roteadores congestionados 
descartam os pacotes. Maneiras efetivas de contornar esses 
problemas são requeridas, podendo ser realizada a 
transmissão de pacotes redundantes ou utilizadas técnicas de 
tratamento de erros no receptor. 
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Um grande desafio é controlar a qualidade de serviço para que os 
requisitos técnicos, legais e comerciais sejam atingidos em 
chamadas VoIP. Mecanismos de controle de qualidade de serviço 
para VoIP devem fazer uso de forma eficaz dos recursos 
disponíveis da rede e dos hosts e minimizar os efeitos de 
deficiências da rede sobre a qualidade da voz. Existem diversas 
abordagens para realizar o controle da qualidade de serviço, mas a 
maioria busca controlar o fluxo de informações das fontes de 
forma adaptativa, de acordo com modificações significativas na 
rede. Uma importante classe de técnicas de controle de QoS 
envolve o controle de taxa, isto é, o controle é obtido através do 
ajuste automático da taxa de codificação da voz na fonte,  
dependendo das condições da rede. 

O transporte de voz sobre redes de dados torna-se possível graças 
às técnicas de codificação de voz. Cada algoritmo de codificação 
implementa um compromisso entre a qualidade de voz produzida, 
o atraso do algoritmo, taxa de envio e a complexidade 
computacional. Devemos observar que o primeiro fator que afeta 
o nível de QoS é a escolha de um codificador de voz específico 
empregado por uma aplicação. Estes codificadores geram uma 
taxa constante de dados durante os períodos de fala, 
independentemente das condições da rede. Uma abordagem para 
solucionar este problema seria a utilização de aplicações que 
adaptassem as suas taxas de transmissão. Caso a rede esteja 
congestionada baixas taxas de codificação seriam selecionadas, 
caso contrário poderíamos enviar a voz em uma maior taxa de 
codificação, aproveitando melhor a largura de banda disponível. 
Esta modificação pode ser feita simplesmente alterando-se o 
codificador utilizado. A Tabela 1 lista alguns codificadores e suas 
respectivas taxas de codificação. 

Tabela 1. Padrões de codificação de voz 
Padrão Codificador Taxa (Kbps) 

G.711 / G.722 ADPCM 64 
G.722 ADPCM 56 
G.722 ADPCM 48 

G.722 / G.726 / G.727 ADPCM 40 
G.722 / G.726 / G.727 ADPCM 32 

G.726 / G.727 ADPCM 24 
G.726 / G.727 / G.728 ADPCM / LD-CELP 16 

G.729 / G.729ª CS-ACELP 8 
 

Existem outros codificadores que apresentam taxas de codificação 
mais baixas, como o G.723.1 e o AMR. Estes codificadores não 
foram considerados em nosso trabalho, mas seriam facilmente 
incorporados ao algoritmo aqui proposto, aumentando a gama de 
taxas de codificação disponível para o algoritmo adaptativo. 

Para que o controle de taxa de transmissão possa ser feito de 
forma precisa, torna-se de fundamental importância a existência 
de técnicas e ferramentas que possam ser utilizadas para estimar a 
qualidade de serviço observada por usuários desses serviços. 

Nesta direção, um ambiente de simulação pode ser muito útil, 
possibilitando a avaliação do comportamento de uma rede diante 
de diversos cenários de tráfego possíveis. Para construção deste 
ambiente foi realizada a extensão do simulador de redes NS-
2[17], através do desenvolvimento de um módulo que implementa 
uma fonte que modela o comportamento de tráfego gerado por 
uma conexão VoIP, sendo este módulo integrado ao simulador. A 
modelagem da voz humana proposta por Brady em [3] foi 
utilizada nesta extensão ao NS-2, para que os padrões de fala e 
pausa de uma conversação fossem representados pela fonte. Isto 

permitirá a realização de testes com o objetivo de investigar o 
comportamento da qualidade de serviço para diversos cenários 
possíveis considerando tráfegos VoIP agregados. 

Assim, este trabalho tem como objetivo propor um novo 
algoritmo para adaptação de taxas de transmissão na fonte. Este 
algoritmo recebe informações de feedback do receptor e toma 
decisões que buscam maximizar a qualidade da voz percebida 
pelo receptor. Neste trabalho esta qualidade é refletida por uma 
pontuação de MOS (mean opinion score), que será detalhada na 
Seção 4. Para isso, é realizada uma estimativa da qualidade de voz 
percebida com base em parâmetros da rede.  

O artigo está organizado da seguinte forma: na Seção 2 são 
apresentados os trabalhos relacionados ao tema abordado neste 
artigo. Na Seção 3 a arquitetura considerada neste trabalho é 
descrita. Esta arquitetura modela as conversações VoIP de forma 
realística, com fontes que seguem o modelo da conversação 
humana e receptores que utilizam playout buffers. A Seção 4 
apresenta a abordagem proposta para monitoração da qualidade 
das chamadas VoIP. Na Seção 5 é apresentada a proposta de um 
novo algoritmo de adaptação de taxa de transmissão, adaMOS, 
que leva em consideração a qualidade de voz percebida ao tomar 
suas decisões. A Seção 6 contém as simulações realizadas, que 
demonstram o bom desempenho de adaMOS em diferentes 
cenários. A Seção 7 traz as considerações finais com as 
conclusões obtidas e trabalhos futuros.  

2. TRABALHOS RELACIONADOS 
Fontes adaptativas para fluxos multimídia já vêm sendo estudadas 
por vários pesquisadores ao longo do tempo [2], [18], [24] e [27]. 
Estes trabalhos apresentaram a idéia de controle de taxa através 
de feedback para fluxos de voz. Este mecanismo busca casar a 
taxa de transmissão com a capacidade da rede, com o objetivo de 
minimizar possíveis congestionamentos. Foram realizados 
experimentos comparando o benefício entre aplicações rígidas e 
adaptáveis, indicando que a segunda abordagem é mais robusta e 
eficiente diante do congestionamento da rede, sendo capaz de 
transmitir mais fluxos de voz enquanto mantém uma qualidade de 
serviço aceitável. 

O trabalho apresentado em [1] propõe um algoritmo de adaptação 
de taxa baseado nas medidas realizadas na rede, com o intuito de 
detectar congestionamentos temporários e estimar a capacidade 
do link de gargalo da comunicação. Com base nestas medidas o 
algoritmo de adaptação seleciona a taxa de emissão compatível 
com a capacidade estimada. Esta abordagem pode não ser 
suficiente para prover uma melhor QoS em termos da qualidade 
de voz percebida pelo usuário, pois baseia-se somente nos dados 
da rede como atraso e perda de pacotes. 

Em [19] foi proposto um novo esquema de controle de qualidade 
de serviço que combina a estratégia de adaptação de taxa de envio 
(através da utilização do codificador Adaptive Multi-Rate (AMR) 
[7]) e a marcação de pacotes de voz com diferentes prioridades, 
sendo este sistema empregado em uma rede com serviços 
diferenciados do tipo DiffServ [11]. Neste trabalho foi assumido 
que todas as fontes no início da simulação usavam a mesma taxa 
de codificação e quando era realizado um ajuste de taxa, este se 
dava de maneira simultânea para todas as fontes. Isto constitui 
uma grande limitação, pois para a implementação de tal sistema 
seria necessário um controlador global, o que inviabiliza a sua 
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utilização em uma rede IP por ser uma abordagem não escalável. 
Neste trabalho a adaptação de taxa é realizada de forma 
completamente distribuída. É importante observar também que no 
trabalho anteriormente citado o principal parâmetro utilizado para 
realizar a adaptação de taxa é o MOS [26], ao invés de medidas 
individuais da rede. Este cálculo de MOS leva em consideração 
apenas a perda de pacotes na rede, ou seja, a precisão desta 
medida ficaria comprometida, pois para a obtenção de uma a 
medida de qualidade de voz mais precisa seria importante que 
fosse levado em consideração além da perda o atraso e a variação 
do atraso. 

Após uma série de simulações através da ferramenta NS-2 [17], 
foi realizada a avaliação das duas abordagens de adaptação de 
taxa citadas anteriormente.  A primeira [1] mostrou-se capaz de 
reagir a mudanças no estado da rede de maneira rápida, sendo este 
fato favorável para verificação de um congestionamento, 
possibilitando então uma rápida descida de taxa. Porém esta 
mesma abordagem levava a falsas conclusões, pois o fato do 
atraso da rede aumentar não necessariamente prejudicaria a 
qualidade de voz, pois é sabido que em um intervalo de 0 a 150 
ms de atraso total fim-a-fim o MOS pouco se altera [23]. 

A segunda abordagem de adaptação de taxa [19] leva em 
consideração apenas o MOS observado pelo receptor. Porém, em 
um ambiente que esteja sendo utilizado um playout buffer, o 
atraso sofrerá um acréscimo devido à tentativa de redução do 
jitter por parte do buffer. Assim a medida de MOS sofrerá um 
retardo, já que o cálculo do atraso total só poderá ser realizado 
após o pacote ser entregue a aplicação. Este fato leva o algoritmo 
de adaptação de taxa a tomar suas decisões de maneira retardada, 
pois o MOS utilizado é referente a uma medida que pode não 
refletir as condições atuais do sistema. 

O tópico de qualidade de serviço sobre redes futuras com serviços 
diferenciados é abordado em diversos artigos da literatura. Em 
[28] é realizada uma avaliação do atraso e do jitter 
experimentados pelo tráfego de voz quando tratado com o 
esquema de Expedited Forwarding (EF). No entanto, este trabalho 
visa a análise de serviços VoIP adaptativos sobre redes atuais do 
tipo melhor esforço. 

Visto que estudos realizados anteriormente apresentavam 
limitações em seus experimentos, este artigo propõe um novo 
algoritmo de adaptação de taxa de codificação e valida esta 
proposta em um ambiente com elementos realísticos. Para isso é 
utilizada a modelagem do comportamento da voz humana [3], 
com a comunicação ocorrendo de forma interativa. Também é 
utilizado o mecanismo de playout buffer para a redução dos 
efeitos da variação do atraso nos receptores.  

3. ARQUITETURA 
A Figura 1 ilustra a arquitetura proposta para o controle 
adaptativo da taxa de codificação de fontes VoIP introduzida 
neste trabalho. Na fonte, a voz é digitalizada, codificada por meio 
de um codificador de voz e empacotada para que possa ser 
transmitida pela rede. O conjunto de protocolos RTP/UDP/IP é 
responsável por entregar os pacotes de voz em seu destino. Ao 
chegar ao receptor os pacotes de voz são decodificados e 
armazenados no playout buffer. O receptor coleta informações de 
atraso, perda e MOS estimado e as retorna para a fonte, onde o 
algoritmo de controle adaptativo de taxa de transmissão proposto 

(adaMOS) irá determinar o codificador adequado para maximizar 
a qualidade de voz percebida pelos usuários. Nas sub-seções 
seguintes abordaremos em detalhes os principais elementos desta 
arquitetura, a saber: a fonte VoIP, o receptor VoIP e o mecanismo 
de feedback. 

 
Figura 1. Arquitetura Proposta do adaMOS 

3.1 Fonte 
Uma limitação que observamos em alguns dos trabalhos 
relacionados citados na Seção 2 é a representação de fluxos de 
voz como um fluxo contínuo de dados. A conversação humana 
consiste de períodos de fala alternados com períodos de silêncio, 
sendo melhor modelada por fontes do tipo on-off. Isto permite que 
seja utilizada a técnica de supressão de silêncio, onde um 
segmento de voz só é transmitido se detectado como período de 
fala. Essa alternância pode ter efeitos significativos no tráfego 
agregado de voz. Em [3], Brady mostra que tanto os períodos de 
fala como os de silêncio, podem ser aproximados por uma 
distribuição exponencial. Um modelo bem aceito e padronizado 
para a voz humana é uma cadeia de Markov de estado discreto e 
tempo contínuo, com dois estados: um para os períodos de fala 
(ON) e um para os períodos de silêncio (OFF). O tempo de 
permanência em cada estado é distribuído exponencialmente com 
média 1/λ (ON) e 1/µ (OFF). λ-1 = 1.004s e µ-1 = 1.587s. Estes 
valores consideram o tempo de hang over (não são detectados 
períodos de silêncio com duração inferior a 200ms). Se o tempo 
de hang over não for considerado, temos λ-1 = 227ms e µ-1 = 
596ms. Neste trabalho realizamos simulações com ambos os 
modelos. Assim, propomos a utilização de uma fonte que reflita 
esta modelagem da voz, para que os efeitos da agregação de 
diversas fontes possam ser investigados. 

As fontes incorporam um algoritmo adaptativo para ajuste de taxa 
de transmissão. Esse algoritmo tem como objetivo ajustar a taxa 
de transmissão para melhorar a qualidade de voz percebida pelos 
usuários finais e otimizar a utilização da rede, sendo a principal 
contribuição deste trabalho. O algoritmo adaMOS será descrito 
em detalhes na Seção 5. 

3.2 Receptor 
Os receptores utilizados na arquitetura proposta incorporam a 
técnica de playout buffer com o objetivo de minimizar os efeitos 
da variação do atraso na qualidade da voz no receptor. Desta 
forma, os pacotes não são apresentados imediatamente após a sua 
chegada, mas são mantidos em um buffer até que seu playout 
deadline seja atingido. Armazenar os pacotes por um determinado 
tempo introduz um certo atraso, mas permite que pacotes que 
seriam descartados por chegar tarde demais sejam aproveitados. 
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Além disso, os pacotes podem ser apresentados a uma taxa 
constante, apesar de chegarem ao receptor com uma taxa variável 
devido às variações no atraso da rede. Este atraso artificial 
adicionado até o playout do pacote pode ser fixo ou variável. Um 
playout buffer adaptativo é recomendado porque na Internet o 
atraso de propagação não é conhecido e a distribuição do atraso 
fim-a-fim dos pacotes dentro de uma rajada também não é 
conhecida, e pode mudar em um período de tempo relativamente 
curto [20]. A necessidade de um buffer adaptativo é mais forte 
quando o atraso fim-a-fim é alto (próximo ou acima da restrição 
de interatividade de 100-150ms)[15]. Nesta faixa, pequenas 
variações no atraso afetam a qualidade de voz percebida de forma 
significativa, e o buffer adaptativo tenta manter o atraso 
adicionado pelo algoritmo próximo do mínimo possível. Assim, 
os algoritmos de playout buffer adaptativos devem levar em 
consideração o compromisso entre atraso de playout e descarte de 
pacotes no buffer.  

Neste trabalho, duas técnicas de playout buffer adaptativo foram 
estudadas, sendo implementadas no ambiente de simulação com o 
objetivo de tornar os receptores da arquitetura  proposta mais 
realísticos e de avaliar o comportamento dos playout buffers 
frente a uma fonte VoIP que ajusta sua taxa de transmissão 
adaptativamente.  

A primeira técnica é baseada no trabalho de [20], com o playout 
delay (tempo entre a geração e a apresentação do pacote) sendo 
ajustado somente entre rajadas de voz. A abordagem para lidar 
com a natureza desconhecida da distribuição dos atrasos é estimar 
esses atrasos e responder adaptativamente às suas variações, 
ajustando dinamicamente o playout delay. O algoritmo determina 
o playout delay por rajadas de voz. Dentro de uma rajada os 
pacotes são apresentados de uma maneira periódica, reproduzindo 
o padrão de sua geração na fonte. Esse algoritmo pode modificar 
o playout delay de uma rajada para outra, com os períodos de 
silêncio entre duas rajadas no receptor sendo artificialmente 
alongados ou comprimidos (com relação ao período de silêncio 
original). Esta compressão ou expansão de um pequeno valor do 
período de silêncio não é perceptível na fala apresentada [20]. 
Este mecanismo é referido neste trabalho como buffer por rajadas.  

A segunda variante da técnica de playout buffer é baseada no 
trabalho de [13], onde o playout delay é ajustado adaptativamente 
para cada pacote individualmente, de acordo com as condições 
variantes da rede, mesmo durante rajadas de voz. A saída 
contínua de áudio é obtida através da modificação de escala dos 
pacotes de voz, utilizando uma técnica de modificação de escala 
de tempo. Esta técnica permite que o compromisso entre atraso de 
buffer e perdas por atraso seja significativamente melhorado.  
Este mecanismo será referenciado como buffer por pacotes no 
restante do texto. Os autores mostram através de testes subjetivos 
da qualidade da voz que o playout jitter é tolerável se o sinal de 
áudio for processado de forma apropriada. Em [13] foram 
realizados testes comparativos com algoritmos que ajustam o 
playout delay entre rajadas (como o anterior) e os resultados 
mostram que o algoritmo proposto apresenta resultado superiores. 
Testes subjetivos da qualidade da voz percebida mostram que a 
variação do playout delay dentro de uma rajada não causa 
distorções perceptíveis na saída de áudio.  

Observando os traces do atraso experimentado pelos pacotes de 
voz transmitidos, nota-se freqüentemente a ocorrência de picos 
(spikes) de atraso. Um pico constitui um aumento grande e súbito 

no atraso fim-a-fim da rede, seguido por uma série de pacotes 
chegando quase que simultaneamente até o fim do pico. Ambos 
os mecanismos abordados propõe técnicas para tentar se adaptar 
mais rapidamente a esses picos, ou seja, mecanismos com 
detecção de picos. Neste trabalho ambos os mecanismos foram 
implementados também com esta técnica. 

3.3 Mecanismo de feedback 
A monitoração do congestionamento da rede neste trabalho está 
focada em duas medidas: a efetiva capacidade dos enlaces e a 
detecção de congestionamentos temporários. Com base nestas 
medidas o algoritmo de controle vai selecionar a taxa compatível 
com a capacidade estimada. Esta detecção dos congestionamentos 
temporários dá-se através de medidas realizadas no receptor, 
sendo estas medidas a taxa de perda de pacotes na rede, o atraso 
total da rede e a qualidade (em termos de MOS) experimentada. O 
pacote de feedback também contém a informação sobre a taxa de 
codificação dos pacotes recebidos durante um período. 

Os receptores enviam informação de feedback para as fontes 
periodicamente, através do protocolo RTCP. Estas informações 
não estão relacionadas com o estado dos nós intermediários, ou 
seja, não apresentam informações explícitas de congestionamento. 
Durante um período de feedback (intervalo entre envio de dois 
pacotes de feedback consecutivos) os receptores calculam a média 
aritmética dos atrasos experimentados pelos pacotes que 
chegaram naquele período, a taxa de perdas de pacotes para 
aquele período e também uma estimativa do MOS experimentado 
neste período. Ao fim do período é gerado um pacote de feedback 
que é enviado para a fonte. A fonte utiliza os dados para alimentar 
o algoritmo de ajuste de taxa e tomar as decisões adequadas. Se o 
período de feedback for muito curto, teremos um fluxo de dados 
muito grande dos receptores para os emissores. Considerando que 
em uma conversação teremos um fluxo bidirecional de pacotes de 
voz, este acréscimo de dados trafegando pela rede pode ser 
significativo. Uma alternativa seria aproveitar a característica 
bidirecional da conversação para que as informações de feedback 
fossem enviadas nos pacotes de voz (piggyback), mas neste 
trabalho não incorporamos esta técnica. Por outro lado, não 
podemos escolher um período demasiadamente longo, pois assim 
as decisões quanto ao ajuste de taxa demorariam a ser tomadas 
podendo comprometer significativamente a qualidade de serviço 
percebida. Os sistemas que utilizam informações de feedback 
podem gerar certa instabilidade e isto pode ser um agravante caso 
ocorra uma sincronização das fontes. Para evitar este cenário 
foram empregados tempos de feedback aleatórios que podiam 
variar em um intervalo de 400ms do valor escolhido para o 
período. Assim se o tamanho do período de feedback é de 1 
segundo, o pacote de feedback pode ser enviado no intervalo de 
tempo que vai de 0.8s até 1.2s, sendo escolhido aleatoriamente em 
cada receptor. 

4. MONITOR DE QUALIDADE 
Pesquisas recentes, como as citadas na Seção 2, abordam a 
questão de aplicações VoIP que têm a capacidade de adaptar a sua 
configuração de acordo com o estado da rede com o intuito de 
maximizar a qualidade das chamadas VoIP. Mas uma das grandes 
dificuldades estaria em como realizar esta medida de qualidade, 
ou melhor, como adaptar as aplicações VoIP com base nessa 
medida de qualidade de transmissão. 
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Para que obtivéssemos uma boa medida da qualidade de serviço 
das chamadas VoIP, a opinião dos usuários do serviço deveria ser 
levada em consideração. Porém, isto resultaria em um método 
muito subjetivo, que consumiria bastante tempo e 
conseqüentemente seria muito custoso e logicamente não seria 
aplicável para adaptações on-line. Por outro lado, as medidas 
realizadas pelas aplicações VoIP consistem de informações 
baseadas nas camadas de rede ou de transporte, como perda de 
pacotes e atraso experimentado pelos pacotes na rede. Contudo, 
estas medidas isoladamente não refletem de forma fiel a qualidade 
de serviço percebida no receptor. 

Uma primeira proposta para medir a qualidade de fala foi a 
utilização da pontuação de opinião média, ou MOS (mean opinion 
score), que é um método recomendado pelo ITU-T P.800, no qual 
os usuários pontuam a qualidade da chamada telefônica em uma 
faixa que varia de 1(ruim) a 5(excelente), sendo realizada uma 
média que representa um índice de referência. 

Outros modelos visam obter essa pontuação de uma maneira 
objetiva. Dentre estes destacam-se dois: o E-Model [9] e o 
Percentual Assessment of Speech Quality (PESQ) [22]. O E-
Model leva em consideração vários empecilhos da comunicação, 
como o atraso e ecos para calcular o conhecido fator R. Quanto 
maior for o fator R melhor será a qualidade observada. Zero é o 
pior valor e 100 é um valor excelente. Esta escala de valores para 
o fator R é mapeada para a pontuação em MOS. Este modelo tem 
sido muito utilizado para realizar medidas de monitoração para 
ambientes VoIP, como propõe [14]. 

O PESQ foi padronizado pelo ITU P.862. Ele compara a versão 
original com a versão degradada de uma amostra da fala e associa 
a um valor de MOS. Este modelo pode identificar atrasos na 
transmissão. Primeiramente, o PESQ ajusta a versão degradada 
para ser alinhada no tempo com a versão original, então o modelo 
mede a distorção entre o sinal original e a amostra degradada. 

O problema com esses modelos é que eles não são adequados para 
estimar a qualidade com as restrições de tempo de uma 
comunicação interativa, pois exigem testes subjetivos para derivar 
alguns parâmetros do modelo, o que consome tempo e muitas 
vezes é impraticável. Seria interessante obter ao menos uma 
estimativa da qualidade percebida pelos usuários a partir dos 
dados disponíveis para as aplicações VoIP. Dentre esses dados, 
podemos destacar como mais significativos a perda de pacotes e o 
atraso experimentado pelos pacotes. Em [8] é proposta a 
utilização de uma função que reflete os efeitos dos parâmetros da 
rede no MOS. Esta função demonstra ser uma boa aproximação 
para o valor do MOS, tomando como parâmetros a taxa de perda e 
o atraso da rede. Em nosso trabalho utilizamos esta função para 
estimar a qualidade de voz percebida nos receptores, e este valor 
será utilizado pelo algoritmo de adaptação de taxa para tomar suas 
decisões. A função que mapeia os parâmetros da rede em um 
valor de MOS é mostrada a seguir na equação 1: 

MOS ≈ T - αp + βd - ηd2 + ϕd3  (eq. 1) 

onde α=0.195, β=2.64x10-3, η=1.86x10-5, ϕ=1.22x10-8, T 
representa o MOS do codificador sem perdas e atraso, p é a perda 
na rede e d representa o atraso. 

 
Figura 2. Satisfação dos usuários 

O objetivo principal do algoritmo de adaptação de taxa de 
transmissão adaMOS será manter o valor de MOS, que é uma 
estimativa da qualidade de voz percebida pelos usuários, com o 
valor mais alto possível. A qualidade de voz deve ser ao menos 
aceitável (MOS acima de 3.6). Para efeitos de tarifação é 
desejável que o MOS permaneça com um valor acima de 4.0 [15]. 
A Figura 2 apresenta uma escala de satisfação dos usuários para 
os valores de MOS atingidos, refletindo a opinião média dos 
usuários para um determinado valor de MOS. O MOS máximo 
que pode ser atingido na escala da Figura 2 é de 4.5. A explicação 
para esta escala não chegar até 5 é que o MOS reflete a média da 
opinião das pessoas (todos os ouvintes em um teste, por exemplo). 
As estatísticas, porém, mostram que o melhor resultado médio 
que se pode esperar de um teste não é 5, mas 4.5. Isto porque 
muitos dos participantes dos teste são cautelosos em dar uma nota 
5, significando excelente, mesmo se não há qualquer degradação 
do sinal. Assim 4.5 é utilizado como um valor máximo realístico. 

Em [25] também é proposto um novo método para prever a 
qualidade de voz para VoIP, utilizando um modelo de regressão 
não-linear, que deve ser derivado para cada codificador. 

5. ALGORITMO DE ADAPTAÇÃO 
O algoritmo de controle de taxa na fonte proposto, adaMOS, 
considera o atraso da rede, a taxa de perda de pacotes e a 
qualidade de voz (MOS) conforme percebidos pelo receptor como 
estimativa da qualidade da conversação experimentada pelos 
usuários, e a partir dessas informações toma decisões quanto a 
mudanças de taxa de codificação. Esses valores são retornados ao 
emissor através do mecanismo de feedback utilizando o protocolo 
RTCP. A idéia básica consiste em reduzir a taxa da fonte quando 
são percebidos altos valores de atraso, perdas de pacotes ou uma 
queda no MOS, sendo estes limites parametrizáveis. Além disso, 
o algoritmo deve incrementar a taxa da fonte ao perceber que as 
condições atuais da rede suportam tal aumento na quantidade de 
dados enviados. A Tabela 2 mostra os parâmetros do adaMOS e 
uma descrição de sua finalidade. 

No artigo [1] o algoritmo de adaptação utilizava apenas 
informações sobre os dados da rede para avaliar a mudança de 
taxa. Já no trabalho [19] foi verificado que as informações da rede 
não refletiam de forma direta a qualidade de voz percebida pelos 
usuários e assim não eram suficientes para determinar uma 
mudança de taxa. Logo, torna-se necessário levar em 
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consideração a qualidade de voz percebida pelo usuário, que em 
nosso trabalho será estimada através do MOS dado pela eq. 1. 

Tabela 2. Parâmetros do adaMOS 

Parâmetro Descrição 
ALFA fator de peso da média amortizada 
MAX_LOSS perda máxima. Acima desta taxa de perda a taxa é 

diminuída pela metade 
MIN_LOSS taxa de perda mínima. Abaixo dessa taxa é 

permitido o incremento de taxa 
DELAY_THRESH percentual do atraso que dispara um incremento 

(quando o atraso cai) ou decremento (quando o 
atraso sobe) de taxa 

INCREMENT_THRESH valor que deve ser alcançado pelo contador 
increment para que seja permitida uma subida de 
taxa. Quanto maior for este valor mais conservativo 
será o algoritmo para realizar uma subida de taxa 

MOS_atual Qualidade de voz percebida pelo usuário 
MOS_estimado qualidade estimada a partir somente de parâmetros 

da rede 
peer_delay última medida do atraso 
loss_avg média exponencial da perda para a codificação 

atual  
delay_avg média exponencial do atraso para toda a 

comunicação 
Decrement Indicador de decremento da taxa 
Halve indica que a taxa deve ser diminuída a metade do 

seu valor atual 
Increment contador que armazena a quantidade de boas 

indicações das condições da rede 
taxa_limite é a taxa na qual ocorreu o último decremento de 

taxa 
backoff_time tempo de espera para que seja permitida uma nova 

subida de taxa 
backoff_limit é o limite da faixa de valores na qual será escolhido 

o backoff_time 
 

A abordagem de adaptação de taxa de adaMOS leva em 
consideração tanto os dados da rede quanto a qualidade de voz 
percebida. Na Figura 4 é apresentado o pseudocódigo de 
adaMOS, o algoritmo adaptativo proposto neste trabalho. As 
informações obtidas da rede servem para uma detecção rápida de 
congestionamento, sendo assim utilizadas para a queda da taxa de 
codificação. Já a informação de qualidade, por ser uma medida 
mais retardada, é utilizada para realizar uma subida de taxa mais 
conservativa. A utilização conjunta dessas medidas tanto da rede 
quanto da qualidade faz com que o adaMOS tenha um maior 
embasamento para a tomada de decisão. 

Imediatamente após uma mudança de taxa ainda podem existir 
pacotes trafegando na rede com a codificação anterior. Estes 
pacotes ao chegarem ao receptor serão utilizados para produzir 
informações que serão retornadas para a fonte (feedback), porém 
estas informações não deveriam ser aproveitadas pois não 
refletem o impacto da mudança de taxa que foi realizada. Logo, 
para que um feedback seja válido, todos os pacotes que fazem 
parte daquela estatística devem ser referentes a nova codificação. 
Isto é verificado no início do algoritmo (linha 2). Então um pacote 
será validado em um dos seguintes casos: 

• Qualquer situação em que a perda exceda a perda máxima e a 
taxa de codificação dos pacotes recebidos no período de 
feedback seja maior que taxa atual. Esta é a situação onde um 
aumento de taxa recente provavelmente extrapolou a 
capacidade da rede, justificando uma queda rápida de taxa; 

• Quando a quantidade de pacotes recebidos durante um 
intervalo de feedback for significativa (maior do que 15 
pacotes) e a taxa de codificação dos pacotes recebidos no 

período de feedback estiver de acordo com a taxa de emissão 
do algoritmo, para que os dados do pacote de feedback 
reflitam a situação do sistema após uma mudança de taxa. 

A cada pacote de feedback recebido o algoritmo de adaptação da 
Figura 4 entra em ação para avaliar as condições da rede e da 
qualidade de voz percebida pelo usuário. Após a validação do 
pacote de feedback (linha 2), é verificado se a perda média é 
maior do que o limite superior de perda (linha 5) para que seja 
ativada a queda de taxa para metade do seu valor atual (linha 6). 
Caso contrário é verificado se a perda média é menor do que o 
limite inferior de perda (linha 9) juntamente com os dados da 
qualidade da voz (linha 10), para que então o contador de boas 
indicações da rede sofra um acréscimo (linha 11). Após verificar a 
perda, o atraso médio é analisado. Caso o atraso seja maior do que 
10% da média (linha 13), devemos verificar se a qualidade de voz 
também reflete uma piora para então sinalizar o indicador de 
decremento de taxa (linha 14 a 16). Se o atraso for menor do que 
10% da média (linha 19) e a qualidade sofrer uma melhora (linha 
20), isto será interpretado como uma melhora nas condições da 
conversação, e este fato será sinalizado (linha 21). 

Caso o algoritmo decida por realizar um decréscimo de taxa, sua 
taxa limite deve ser devidamente atualizada, bem como os novos 
valores para as variáveis de backoff (linhas 27 a 45).  

O procedimento de subida de taxa somente é realizado em 
períodos de silêncio, devido ao fato de que a modificação da taxa 
de transmissão no meio de uma rajada irá afetar o desempenho do 
playout buffer. Esta observação foi deduzida através de algumas 
simulações realizadas com a ferramenta NS-2 [17], onde 
diferentes playout buffers foram testados. Pôde-se verificar que os 
playout buffers por rajada obtinham resultados inferiores aos 
playout buffers por pacotes. Como a codificação era mudada no 
meio de uma rajada, o cálculo feito pelo playout buffer (que no 
caso da técnica de ajuste por rajada toma o primeiro pacote da 
rajada como base) tornava-se inadequado e um grande número de 
pacotes era descartado, até que uma nova rajada tivesse início. O 
playout buffer não tinha a oportunidade de reajustar seus cálculos, 
prejudicando então a estimativa realizada e comprometendo o 
restante da rajada. Assim, o método de subida de taxa da Figura 3 
somente será invocado nos períodos de silêncio. Neste momento o 
contador de boas indicações deve ter valor igual ao limite superior 
de incremento (linha 1). Neste caso ainda deve ser verificado se o 
mecanismo de backoff  exponencial  permite a subida de taxa 
(linha 2). 

O adaMOS utiliza o paradigma de “incremento aditivo/ 
decremento multiplicativo”,  semelhante a alguns algoritmos de 
controle de congestionamento como o do TCP. É importante notar 
que o decremento multiplicativo é uma característica muito 
relevante no âmbito da justiça, pois este visa um 
compartilhamento justo da banda entre as aplicações VoIP. Já o 
incremento aditivo é uma abordagem mais conservativa para a 
subida de taxa, para que incrementos de taxa não venham a causar 
grandes impactos na rede. 

O algoritmo de adaptação de taxa pode provocar um 
comportamento oscilatório. Isto pode ocorrer quando a taxa de 
codificação se aproxima da taxa ideal para o ambiente em 
questão. Ao chegar à taxa dita ideal, o algoritmo percebe que os 
resultados estão satisfatórios e por não conhecer qual a largura de 
banda disponível tentará elevar a taxa com o intuito de obter uma 
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melhor qualidade. Este evento possivelmente acarretará em perdas 
e atrasos maiores prejudicando então a qualidade. Com isso o 
algoritmo abaixa sua taxa de codificação liberando então mais 
largura de banda. Isto provavelmente fará com que o algoritmo 
volte a ter bons resultados, e tente novamente subir a taxa. Para 
atacar este aspecto, este trabalho propõe a utilização de uma 
técnica de backoff exponencial, com o intuito de evitar o 
comportamento oscilatório simétrico das fontes. A idéia é que 
uma fonte que sofra uma redução de taxa logo após uma elevação, 
tente subir sua taxa novamente após um tempo aleatório, para 
evitar que várias fontes aumentem suas taxas ao mesmo tempo. A 
faixa na qual este tempo aleatório é escolhido cresce 
exponencialmente conforme o comportamento descrito 
anteriormente se repete no tempo (linhas 30 e 31 do algoritmo da 
Figura 4). 
 
1. if(increment == INCREMENT_THRESH){ 
2.  if((backoff_time>0)&&(taxa_atual==taxa_limite-8000.0)){ 
3.    backoff_time=(--backoff_time >= 0) ? backoff_time : 0; 
4.  } 
5.  else{ 
6.    IncreaseRate(); 
7.    increment = 0; 
8.    loss_avg = 0.0; 
9.    } 
10. } 

Figura 3. Algoritmo de subida de taxa 
 

1.  //Verifica se o pacote de feedback é válido 
2.  if ( feedback_valido ) { 
3.  loss_avg=ALAFA_ADAPTIVE*loss_avg+(1–ALFA_ADAPTIVE)*loss_rate; 
4.    // Compara taxa de perda 
5.    if ( loss_avg > MAX_LOSS ) { 
6.      halve = TRUE; 
7.      increment = 0; 
8.    } 
9.    else if ( loss_avg < MIN_LOSS ) 
10.     if ( MOS_atual > MOS_anterior ) 
11.       increment++; 
12.   // Compara atraso 
13.   if ( peer_delay > delay_avg + delay_avg * DELAY_THRESH ) { 
14.     if ( MOS_estimado < MOS_estimado_anterior ) { 
15.       decrement = TRUE; 
16.       increment--; 
17.     } 
18.   } 
19.   else if ( peer_delay < delay_minimo * DELAY_THRESH ) { 
20.     if ( MOS_atual > MOS_anterior ) 
21.       increment++; 
22.   } 
23.   delay_avg=ALFA_ADAPTIVE*delay_avg+(1-ALFA_ADAPTIVE)* delay; 
24.   MOS_atual = MOS_anterior; 
25.   MOS_estimado_anterior = MOS_estimado; 
26.   // Verifica se houve indicação de queda de taxa 
27.   if( halve || decrement ) { 
28.     increment = 0; 
29.     if( taxa_limite == taxa_atual ) { 
30.       backoff_limit *= 2; 
31.       backoff_time = (rand() % backoff_limit) + 1; 
32.     } 
33.   else { 
34.     taxa_limite = taxa_atual; 
35.     backoff_limit = 1; 
36.     backoff_time = 0; 
37.   } 
38.   if( halve ) { 
39.     HalveRate(); 
40.   } 
41.   else if( decrement ) { 
42.     DecrementRate(); 
43.   } 
44.   loss_avg = 0.0; 
45. } 

Figura 4. adaMOS: algoritmo adaptativo 

6. SIMULAÇÕES E RESULTADOS 
Neste trabalho optamos por utilizar uma topologia simples, 
utilizada no trabalho [1], já que topologias mais complexas apesar 
de mais reais, possuem a desvantagem de gerarem resultados que 
não levam a interpretações confiáveis. Além disso, a utilização 
desta topologia permite uma base de comparação com o trabalho 
citado anteriormente. A Figura 5 ilustra a topologia utilizada em 

todas as simulações. Nesta topologia temos o enlace entre os 
roteadores SW1 e SW2 que é o gargalo da comunicação. Este 
enlace tem uma largura de banda parametrizável (L), enquanto os 
enlaces secundários têm largura de banda suficiente, de modo que 
todo o tráfego viajando de uma fonte (Fi) até um destino (Ri) só 
experimenta congestionamento no enlace principal. Cada enlace 
secundário apresenta atraso fixo de 1ms enquanto a parte 
parametrizável do atraso encontra-se no enlace principal (D). 

 
Figura 5. Topologia de simulação 

Nas subseções seguintes apresentamos alguns cenários de 
simulação que mostram o desempenho do algoritmo proposto 
neste trabalho. A ferramenta de simulação utilizada foi ns2-
simulator [17], extendido para atender às necessidades de nossa 
arquitetura. 

6.1 Cenário 1: Fonte Única 
Neste primeiro cenário, é considerada uma única fonte seguindo a 
modelagem da voz sem hang over. O parâmetro L (largura de 
banda) foi definido como 38kbps. A latência do link principal foi 
definida em 50ms, totalizando uma latência de 52ms, e foi 
utilizado o playout buffer por rajadas. Este cenário tem como 
objetivo principal mostrar o comportamento do adaMOS no 
tempo, em comparação ao algoritmo AVoIP proposto em [1].  

 
Figura 6. Qualidade para 1 fonte 

A largura de banda definida não corresponde exatamente a 
nenhum codificador disponível para o algoritmo. A taxa ideal 
para o adaMOS seria de 32kbps, porém nesta taxa ainda haveria 
banda disponível, o que leva adaMOS a tentar subir a taxa de 
codificação. Ao escolher a taxa seguinte de 40kbps o link 
principal fica sobrecarregado, acarretando um aumento do atraso 
e das perdas. Neste caso torna-se importante o mecanismo de 
backoff exponencial para evitar que adaMOS entre em um 
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comportamento oscilatório. Além disso, é importante que o 
algoritmo seja rápido na detecção dos sinais de congestionamento 
para evitar que a qualidade se degrade como acontece com o 
algoritmo AVoIP proposto por [1]. O AVoIP não utiliza a 
mediada de qualidade ao tomar suas decisões. Assim AVoIP 
introduz instabilidade na rede, alterando a taxa de codificação 
constantemente, ao receber informações de feedback. 

A Figura 6 mostra o comportamento da qualidade estimada 
percebida no receptor para esta simulação no tempo, comparando 
adaMOS e AVoIP, sendo visto claramente a vantagem de 
adaMOS no que concerne a qualidade (MOS). 

6.2 Cenário 2: Fontes Agregadas 
O comportamento de 20 fontes VoIP no tempo é avaliado neste 
cenário, utilizando o modelo de voz com hang over. Os gráficos 
representam o valor médio entre as 20 fontes para o parâmetro 
observado. Parâmetros da simulação: L=256kbps, D=3ms, e o 
playout buffer por pacotes. Esta é a configuração utilizada no 
trabalho onde é proposto o algoritmo AVoIP [1]. Podemos notar 
na Figura 7 que o AVoIP introduz um comportamento muito 
oscilatório na rede. Uma explicação possível para este problema é 
utilização de fontes do tipo on-off que modelam a conversação de 
forma realística em nossa arquitetura. Em [1] foram utilizadas 
fontes que emitiam um fluxo constante no tempo. O 
comportamento on-off de diversas fontes agregadas pode fazer 
com que o algoritmo tome certas decisões inadequadas, 
simplesmente por em um dado momento muitas fontes estarem no 
estado off. A abordagem de adaMOS para subidas de taxa é mais 
conservativa, contornando este problema e evitando as decisões 
equivocadas. Assim a qualidade de voz percebida é mantida em 
um patamar superior, como observado na Figura 8.  

 

Tabela 3. Taxas de Perdas 

 Com Hang Over Sem Hang Over 
 Méd. Max. Méd. Max. 

AVoIP 0.94% 58.51% 0.20% 29.00% 
adaMOS 0% 0% 0% 0% 

 
 

  
Figura 7. Atraso para 20 fontes 

 

 
Figura 8.  Qualidade para 20 fontes 

Na Tabela 3 são apresentadas as taxas de perda média e máxima 
dos algoritmos AVoIP e adaMOS, para simulações com fontes 
com hang over e sem hang over. Observar-se que o algoritmo 
AVoIP chega a atingir uma taxa de perda de 58.51% em algum 
momento da simulação, enquanto o algoritmo adaMOS não 
experimenta perdas neste cenário. 

6.3 Cenário 3: Impacto da Largura de Banda 
No cenário 3 foram utilizadas 100 fontes e o modelo de voz com 
hang over. Agora não é observado mais o comportamento das 
fontes no tempo, mas o valor médio gerado para cada simulação, 
que representa um ponto nos gráficos. O playout buffer por 
pacotes foi utilizado e a simulação teve os seguintes parâmetros: 
D=100ms e L foi o fator variável, com o objetivo de mostrar 
como adaMOS consegue aproveitar a largura de banda disponível. 
Os gráficos apresentam os 8 codificadores sem adaptação (fixos), 
adaMOS e AVoIP. 

A Figura 9 mostra a taxa de perdas e a Figura 10 a qualidade 
estimada(MOS). O mais interessante é notar que nas situações 
onde a largura de banda é escassa (abaixo de 3000kbps) o 
adaMOS consegue menores atrasos de rede e taxas de perda que o 
AVoIP. 
 

 
Figura 9. Perda para 100 fontes com banda variável 
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Figura 10. Qualidade para 100 fontes com banda variável 

Podemos notar também que mesmo nos pontos iniciais do gráfico 
de qualidade, o MOS do adaMOS está acima de 3.6, que é o valor 
acima do qual a qualidade é dita aceitável e a partir de onde a 
tarifação torna-se possível. 

6.4 Cenário 4: Impacto do Número de Fontes 
O cenário 4 ilustra como um algoritmo adaptativo pode permitir 
que um sistema aceite mais chamadas VoIP sem comprometer de 
forma significativa a qualidade das chamadas. Assim, neste 
cenário fixamos os parâmetros L=600kbps e D=5ms e variamos o 
número de fontes (com hang over) na simulação. Cada ponto 
representa o valor médio do parâmetro durante uma simulação. 
Foi utilizado o playout buffer por pacotes. 

Os gráficos trazem os codificadores fixos, o AVoIP e o adaMOS. 
A Figura 11 traz o atraso de rede médio e a Figura 12 a taxa 
média de perda. Neste cenário o adaMOS consegue manter 
sempre a qualidade acima de 4 pontos de MOS, mesmo quando o 
total de 100 fontes é atingido. O algoritmo adaptativo consegue 
aceitar mais chamadas sem, no entanto, prejudicar a qualidade. Os 
codificadores de baixa taxa de codificação (fixo) são piores no 
início, quando há muita banda disponível. Já os codificadores de 
alta taxa são ruins no final, quando a banda disponível é escassa. 

 

 
Figura 11. Atraso para número de fontes variável 

 
Figura 12. Perda para número de fontes variável 

Os algoritmos adaptativos conseguem sempre se adaptar e 
aproveitar os recursos da rede de melhor forma.  
Também foi realizada uma simulação com o objetivo de 
investigar os efeitos da variação da latência sobre os algoritmos. 
Observou-se que o adaMOS mantém sempre uma qualidade 
superior a AVoIP. Com o aumento da latência o mecanismo de 
feedback passa a entregar informações mais atrasadas, que podem 
já não refletir o estado atual do sistema. Este fato prejudica a 
tomada de decisão do algoritmo de ajuste de taxa. 

6.5 Cenário 5: Operação do adaMOS 
Este cenário ilustra o comportamento da qualidade (MOS) do 
algoritmo adaMOS em função da latência da rede e da largura de 
banda disponível. O playout buffer por pacotes foi utilizado. A 
Figura 13 permite verificar, por exemplo, qual a faixa em que a 
latência da rede pode variar para que o algoritmo apresente um 
bom desempenho para uma dada largura de banda fixada. Ao 
fixar a latência pode-se verificar até qual largura de banda o 
desempenho do algoritmo é aceitável. O gráfico mostra, por 
exemplo, que para latências de rede inferiores a 120ms o adaMOS 
atinge sempre valores de MOS superiores a 3.6, mesmo para uma 
largura de banda restrita a 400kbps com 100 fontes. Assim fica 
demonstrada sua capacidade de manter uma boa qualidade mesmo 
quando a largura de banda disponível é escassa. 

 
Figura 13. MOS x Latência x Largura de Banda 
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7. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 
Este trabalho propõe um novo algoritmo adaptativo para o ajuste 
de taxa de transmissão de fontes VoIP. Este algoritmo tem como 
principal característica o fato de levar em consideração nas suas 
tomadas de decisão não somente parâmetros da rede, mas também 
a qualidade de voz percebida pelos usuários (MOS). 

A abordagem proposta mostrou-se robusta frente a uma gama de 
cenários de simulação testados. Com essas simulações ficou claro 
que a qualidade deve ser levada em consideração nas tomadas de 
decisão. Também foi possível notar que nossa abordagem 
conservativa para subir a taxa de envio é importante em muitos 
cenários, especialmente se consideramos fontes realísticas do tipo 
on-off agregadas. Isto ficou claro no desempenho do algoritmo 
utilizado para comparação (AVoIP). 

A técnica de adaptação de taxa mostrou sua utilidade 
especialmente no último cenário, onde o número de fluxos sobre o 
enlace de gargalo foi aumentado sem, no entanto, resultar em um 
grande prejuízo na qualidade de voz. Isto mostra como o 
algoritmo proposto consegue estimar de forma satisfatória a 
capacidade da rede e fazer um bom uso dos recursos disponíveis. 

O algoritmo adaMOS para controle adaptativo de taxa de 
transmissão de fontes VoIP mostrou-se promissor e como 
trabalhos futuros será importante implementar o algoritmo e 
investigar características como sensibilidade, estabilidade e 
justiça em cenários com topologias e tráfego de interferência 
realísticos. Este será mais um importante passo para atestar a 
aptidão do algoritmo para a Internet atual.  
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