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Dedico esta obra aos técnicos e analistas da 
área de tecnologia  da  informação  que desejam 
realizar rigorosos testes em plataformas compu-

tacionais genéricas com uso de sistemas VoIP 
Open Source.





Apresentação

A comunicação por voz sobre IP (VoIP) dominará o mundo da compu-
tação nos próximos anos. Para realizar a transmissão VoIP, faz-se necessário a 
codificação e decodificação da voz. Esse processo consome os principais recursos 
computacionais, como o processador e memória.

As indústrias das telecomunicações disponibilizam equipamentos com va-
lores elevados, o que torna o acesso a essa tecnologia ainda bastante restrito. 
Dispositivos embarcados executam sistemas com alto complexo de criticidade.

O software livre de comunicação por voz sobre IP Asterisk tem como 
principal função implementar todas as funcionalidades de uma central telefônica. 
Trata-se de uma alternativa viável para utilizar em dispositivos embarcados. Essas 
tecnologias prometem reduzir custos e maximizar resultados.

Esta obra realiza uma análise de desempenho em três dispositivos em-
barcados modernos (Raspberry Pi 3, Orange Pi Plus 2 e Banana Pi M3), com 
uso do sistema de comunicação por voz sobre IP Asterisk. A análise de de-
sempenho consiste em aferir o jitter, delay e vazão, assim como o quantitativo 
de chamadas simultâneas suportadas em cada dispositivo com os protocolos 
SIP e IAX2 com os CODEC’S G.711a, G.711u, Gsm, Speex, Ilbc, G.722, e em 
paralelo, monitorar o consumo de memória RAM, processamen- to e energia, 
através de uma abordagem de várias técnicas.

Os resultados mostraram que os dispositivos Raspberry Pi 3 e Banana Pi 
M3 su- portam de forma satisfatória aproximadamente 300 chamadas simultâ-
neas com consu- mo de memória, processamento e energia moderado. Todavia, 
o dispositivo Orange Pi Plus 2 não obteve desempenho satisfatório no consumo 
de processamento. O conjunto de técnicas abordados podem ser utilizados em 
qualquer plataforma computacional genérica.
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O termo Voice Over Internet Protocol (VoIP) é  conceituado  como  a  
comunicação de voz em redes que utilizam o Internet Protocol (IP), o qual 
desenvolveu-se com o aparecimento da Telefonia IP,visto que consiste no 
fornecimento de serviços de telefonia com utilização da rede IP para o es-
tabelecimento de chamadas e comunicação de voz (BERNAL, 2007). Em 
meados do ano de 1990, consolidou-se a definição do VoIP, quando surgiu o 
Internet Phone da VocalTec Communications: o primeiro software comercial 
que possibilitava a comunicação de voz sobre IP, porém com qualidade de 
comunicação precária (COLCHER et al., 2005).

Segundo Androulidakis (2016), as centrais telefônicas privadas servem 
para realizar comunicação entre telefones internos e a rede pública telefôni-
ca. Os sistemas de comunicação podem ser de dois tipos: IP, ou também 
denominado Private Branch Exchange (PBX) IP, e sistemas de comunicação 
com multiplexação por divisão de tempo (TDM), ou PBX TDM convencional. 
Seu software pode ser oferecido de modo proprietário ou através de código 
aberto. A comunicação com o meio externo depende da interface para inter-
ligar as linhas analógicas ou digitais, geralmente fornecidas por operadoras 
de telecomunicações. Aquela que é realizada por meio dos telefones internos 
depende exclusivamente da própria central. Inicialmente, a principal vanta-
gem do uso dos sistemas de comunicação PBX foi o custo na chamada das 
linhas internas, pois ocorre uma comutação de circuitos interna, o que torna 
a chamada gratuita.

Ainda de acordo com Androulidakis (2016), os sistemas de comunicação 
por    voz ganha- ram popularidade, passaram a ter funcionalidades e serviços 
que não estavam disponíveis nas operadoras de telecomunicações, tais como 
grupos de busca, encaminhamento de chamadas e discagem por ramal. Se-
gundo Sulkin (2002), a tendência nos últimos anos é migrar para telefonia IP.

No ano de 1999, surgiu o software para comunicação de voz sobre IP Aste-
risk. Segundo Bryant, Madsen e Meggelen (2013), Asterisk é um software livre 
que executa todas as funções de uma central telefônica convencional. Ele foi 
desenvolvido pela empresa Digium, a qual, além de manter e fornecer o softwa-
re Asterisk, investe também em hardware para a área de telefonia. Atualmente 
recebe inúmeras contribuições de desenvolvedores de todo o mundo, por ser 
uma área de aplicação promissora e em constante desenvolvimento.

Todavia, é necessário prover um mecanismo para reduzir despesas na área 
de telefonia, bem como ampliar e incentivar o conhecimento de alunos e pes-
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quisadores da área de tecnologia da informação e telecomunicações. Nesse 
contexto, justifica- se a importância pela eficácia e redução de custos da nova 
geração de sistemas personalizados,revolucionáriosparacomunicação de voz 
sobre IP. Dessa forma, reforça- se a ideia de que qualquer avanço de qualidade 
nessa tecnologia pode propiciar um aumento considerável na qualidade da co-
municação por voz, tanto em ambiente acadêmico quanto na indústria das tele-
comunicações. Assim, faz-se necessário a realização de testes de desempenho 
a fim de validar as plataformas computacionais que serão abordadas.

A utilização da Internet como meio de comunicação por voz aumenta cons-
tantemente e torna-se uma opção econômica quando comparada à telefonia 
convencional, principalmente nas chamadas de longas distâncias.

Para isso, utilizam-se sistemas de comunicação por voz sobre IP. Dentre os 
quais, é possível destacar o Asterisk: um software para comunicação VoIP, que 
utiliza um conceito de software livre (GPL). O Asterisk funciona em platafor-
ma Unix, bem como em plataformas Linux (GONÇALVES, 2007). Segundo 
Voip-info (2017), o Asterisk utiliza SIP e IAX como principais protocolos para 
realizar a comunicação entre plataformas, seja comunicação interna ou comu-
nicação externa.

Abid et al. (2012) demonstraram que é possível baixar o custo com a im-
plementação de um sistema de comunicação de voz sobre IP. Para isso utilizam 
o software Asterisk embarcado em um plataforma de baixo custo. Já Edan et 
al. (2016), realizaram uma avaliação de desempenho de Qos com uso dos pro-
tocolos SIP e IAX, e para tanto, utilizaram um software gratuito baseado em 
Asterisk.

É possível, a partir do Asterisk, implementar um sistema de comunicação 
por voz em plataformas computacionais genéricas e de baixo custo que forne-
çam os mecanismos necessários de uma central telefônica convencional com 
um baixo consumo de energia, processamento e memória, assim como suporte 
a um elevado número de chamadas simultâneas.

Sistemas de comunicação por voz são imprescindíveis para empresas, in-
dústrias e instituições de ensino, além de grandes epequenas corporações. 
Dessa forma, diante da natureza do ambiente, o Asterisk se mostra como um 
conceito importante para viabilizar uma forma de comunicação de baixo custo 
com uso de plataformas computacionais genéricas. Dessa maneira, a indústria 
alavanca grandes projetos proprietários, e assim eleva arbitrariamente o custo 
ao consumidor final.





Fundamentação 
Teórica2
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Neste capítulo há um tópico para cada um dos assuntos que viabilizaram a 
contextualiza- ção desta obra. Os tópicos presentes neste capítulo correspon-
dem respectivamente à: VoIP, Asterisk, Arquitetura do Asterisk, Protocolo SIP, 

Protocolo IAX e plataformas computacionais genéricas.

2.1 VoIP

Diante do crescente desenvolvimento da Internet, surgiram diversas no-
vas tecnologias. O termo VoIP em português significa Voz sobre IP, trata-se 
de uma tecnologia que possibilita realizar chamadas telefônicas via rede de 
computadores e até via Internet. Para o usuário final o uso desta tecnologia é 
transparente, é o provedor de serviços que gerencia o transporte da comuni-
cação (KELLY, 2005).

Para ocorrer a comunicação entre os usuários da tecnologia VoIP, se faz 
necessário a digitalização da voz, a qual realiza a conversão do áudio analó-
gico para o digital. Esta conversão é realizada por codificadores e decodifi-
cadores, denominados CODECS, proveniente do termo em inglês “encode” 
e “decode”. As aplicações do serviço de comunicação de voz sobre IP, em 
sua maioria, suportam mais de um CODEC, assim é possível negociar qual 
CODEC utilizar na comunicação.

Segundo Keller (2011), a escolha do CODEC adequado deve-se basear 
nas necessidades do seu ambiente, como a capacidade de processamento, 
disponibilidade de banda e quantidade de chamadas simultâneas. Na tecno-
logia VoIP,existe um processo denominadodetranscodificação, que consiste 
na conversão entre CODECS. Além disso, os CODECS influenciam na quali-
dade da voz na chamada. Keller (2011), cita como principais características 
dos CODECS a taxa de bits, o intervalo de amostra, o tamanho de amostra e 
o tamanho de payload de voz, bem como aborda os CODECS G.711, G.729a, 
G.722, GSM, ILBC, SPEEX como osprincipais.

Com a digitalização da voz, a qualidade do áudio é fundamental. Assim, 
faz-se necessário preocupar-se com o atraso no envio dos pacotes (ou no 
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termo em inglês frequentemente utilizado “delay”), perda de pacotes, jitter, 
eco, supressão de silêncio (VAD), Mean Opinion Score (MOS) e qualidade de 
serviço (QoS) (HARTPENCE,2013).

Para realizar uma comunicação VoIP, utiliza-se protocolos a fim de iniciar, 
estabelecer e finalizar a comunicação. Os protocolos Session Initiation Pro-
tocol (SIP) e H.323, são os mais comuns, já o Real-time Transport Protocol 
(RTP) realiza o transporte e negociação da mídia. Esses protocolos possibili-
tam uma comunicação multimídia (DEON,2010).

A tecnologia VoIPpossibilita uma série de benefícios, entre eles: a redu-
ção de custos; utilização de uma única infraestrutura de rede; mobilidade; o 
controle do sistema de comunicação; e novas funcionalidades não disponí-
veis nos sistemas de comunicação tradicionais (OUAKIL; PUJOLLE, 2008).

2.2 Asterisk

Asterisk é um software livre e de código aberto, que surgiu no final da 
década de 1990. Sua primeira versão foi publicada por Mark Spencer, em 
cinco de dezembro de 1999. Na mesma época surgiram softwares livres para 
telecomunicações, desenvolvidos em torno dos protocolos H.323 e SIP,como 
OpenH323 e SIPExpress Router(SER), porém ambos descontinuados (SUL-
TAN, 2009).

Ao contrário da maioria dos softwares livres na área de telecomunicações, 
o Asterisk não é resultado do trabalho de um ou mais desenvolvedores que 
elaboram a partir de um artigo, a fim de descrever um protocolo padrão. O 
Asterisk foi desenvolvido a partir da necessidade pragmática do jovem geren-
te de uma empresa prestadora de serviços de suporte em Linux e softwares 
livres, chamado Mark Spencer. Ele desejava melhorar a eficácia do suporte 
técnico, a fim de proporcionar a possibilidade dos clientes deixarem mensa-
gens telefônicas de forma a orientá-los para o atendimento técnico necessário 
(SULTAN,2009).

Segundo Yeung (2015), o fato de o software Asterisk ser gratuito o deixou 
em grande rele- vância. Também há vários servidores baseados em Asterisk 
que podem ser obtidos gratuitamente, por exemplo, FreePBX, Elastix, Tri-
xbox,FreeSwitch.

Ainda de acordo com Yeung (2015), o suporte a estes softwares se dá atra-
vésde fóruns cujos membros publicam uma série de soluções para a maioria 
dos problemas. Pode-se encontrar informações sobre a configuração e ope-
ração. Também é possível encontrar serviços de suporte pagos, isso significa 
que os usuários não são abandonados quando enfrentam problemas técnicos.

Keller (2011) considerao Asterisk uma central telefônica híbrida, pois 
tanto implementa  os protocolos VoI Pquanto as funções de uma central tele-
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fônica convencional. O Asterisk é a implementação de uma central telefônica 
para comutação de ramais privados ou PBX em software. Ele é distribuído de 
forma gratuita através da empresa Digium, que segue um padrão de licença 
GNU General Public License (GPL). O nome Asterisk vem do símbolo ‘ * ’, 
muito comum no mundo da telefonia.

Para Mahler (2005), a principal função do Asterisk é a de uma central 
telefônica. Trata- se de um software que faz o gerenciamento das chamadas 
telefônicas, normalmente utilizado em pequenas, médias e grandes corpora-
ções. Comuta chamadas telefônicas para ramais diretamente conectados ou 
encaminha as chamadas através da rede de telefoniapública.

O software Asterisk inclui muitos recursos disponíveis em sistemas de co-
municação por voz, como: correio de voz, chamada em conferência, resposta 
de voz interativa (menus do telefone) e distribuição automática de chamadas. 
Por esse motivo, ele se torna ainda mais competitivo do que as centrais tele-
fônicas convencionais.

Desde o surgimento da tecnologia VoIP, que transfere o serviço de telefonia 
convencional para telefonia sobre IP e o integra a uma rede de computadores, os 
termos PBX, PBX IP, IP-PBX surgiram, e isso reflete o fato de que o PBX agora 
vem como um software, em vez de um equipamento especializado (MAHLER, 
2005). Todavia, entende- se por PBX, como um sistema de comunicação por voz.

2.2.1 Arquitetura do Asterisk

Segundo Keller (2011), o funcionamento e a operação do Asterisk se dão 
basicamente em quatro módulos, dentre eles estão: o protocolo, canal de co-
municação, CODECS e aplicação. A figura 1, mostra sua arquitetura.

Figura 1 – Arquitetura do Asterisk.

Fonte: Adaptado de Keller(2011).
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O protocolo é responsável em prover a comunicação com o sistema, a 
qual geralmente se dá através dos protocolos SIP ou Inter Asterisk Exchange 
(IAX). Dessa forma, o servidor encaminha a sinalização e o transporte de 
mídia entre os integrantes da conversação. O Canal de comunicação dialoga-
-se com ambientes externos e internos, sejam hardwares ou outros softwares 
para comunicação. Já  o  CODEC  é  a  forma  como o áudio é digitalizado. 
Por último, o módulo de aplicação responsável por tratar as chamadas realiza 
praticamente todas as funcionalidades do Asterisk, seja ao fazer ou receber 
chamadas (GONÇALVES,2007).

De acordo com Mahler (2005), quando o Asterisk inicializa, a leitura do 
carregador dinâmico de módulos ocorre e os drivers são ativados, estes pos-
sibilitam o funcionamento de diversos serviços de aplicações. O núcleo, ou 
core, aceita as chamadas telefônicas a partir das interfaces. Desse modo, as 
chamadas são tratadas de acordo com as informações encontradas no plano 
de discagem. Há também um gerenciador de programação e de E/S, este fica 
à disposição dos drivers e aplicações. Além disso, o Tradutor de CODECS-
realiza acompressão dos diferentes tipos de CODECS.

Bryant, Madsen e Meggelen (2013), considera o Asterisk como um siste-
ma que comporta várias tecnologias distintas. Além disso, o conceitua como 
um sistema de comunicação de voz sobre IP bem projetado. Assim, é possível 
proporcionar um notável equilíbrioentre flexibilidade e complexidade.

2.2.2 Protocolo SIP

A primeira versão do protocolo SIP surgiu em 1997, diante do crescente 
desenvolvimento do mundo das telecomunicações. Esse protocolo foi criado 
com o propósito de se adaptar à Internet, particularmente para a rede supor-
tar um maior número de usuários. Trata-se de uma abordagem escalável e 
flexível, que possibilita adicionar novos recursos a qualquer momento, sem 
a necessidade de alterar os componentes existentes (OUAKIL; PUJOLLE, 
2008).

Para Flanagan (2012), o SIP é um protocolo de sinalização, responsável 
por realizar a conexão, estabelecimento e finalização da comunicação. Esse 
processo ocorre entre uma comunicação ponto a ponto. Padronizado através 
da RFC3261 por Internet Engineering Task Force (IETF), o protocolo SIP 
possui semelhanças com os protocolos HTTP e SMTP, devido a sua troca de 
mensagens em formato de texto.

De acordo com Ouakil e Pujolle (2008), o protocolo SIP não assegura o 
transporte dos dados, apenas estabelece a comunicação entre os interlocuto-
res e garante sinalização. Localizado na camada de aplicação do modelo de 
referência Open Systems Interconnect (OSI), ele opera em uma arquitetura 
cliente-servidor. Segundo Keller (2011), o processo de sinalização é reali-
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zado através do protocolo User Datagram Protocol (UDP) na porta 5060. Já 
o Real-time Transport Protocol (RTP) realiza a negociação e transporte da 
mídia através do protocolo, também UDP, e porta de 10000 a 20000.

O protocolo SIP realiza a troca de informações entre os clientes e servido-
res através de solicitações e das respostas a essas solicitações. Assim, quan-
do uma chamada é realizada, os comandos de sinalização register, invite, ack, 
options, subscribe, notify,  cancel e bye podem ser utilizados. Além disso, a 
cada solicitação realizada há uma série de possíveis respostas, tais como: 
informacional, redirecionada, erro no cliente, erro no servidor e falha global 
(SINNREICH; JOHNSTON, 2006).

Ainda de acordo com Sinnreich e Johnston (2006), ao iniciar uma sessão, 
o protocolo SessionDescriptionProtocol(SDP)estabeleceadescriçãodasin-
formaçõesimprescindíveis para o transporte da mídia através da rede. Esse 
protocolo provê qual o tipo de mídia a ser usado, bem como as informações 
necessárias para realizar a configuração dos dados.

Segundo Johnston (2009), o SIP é um protocolo em frequente evolução; 
novas extensões e aplicações estão em desenvolvimento. Porém, o SIP pre-
cisa melhorar continuamente a sua interoperabilidade, de forma a prover 
melhores serviços para a comunicação ponto a ponto e multiponto.

2.2.3 Protocolo IAX

O projeto Asterisk gerou um segundo projeto, o Inter-Asterisk-Exchange 
(ou IAX), desenvolvido com o objetivo de possibilitar a comunicação entre os 
servidores Asterisk. Trata- se de um protocolo aberto que realiza o transporte 
de sinalização e da mídia. Ele utiliza a porta UDP/IP 4569, oquelevaaenten-
derquesuaconfiguraçãosejamaissimples do que outros protocolos. Em 2009, 
o IETF realizou a padronização e homologação do Inter-Asterisk-Exchange 2 
(IAX2) através da RFC5456 (KELLER,2011).

Ainda de acordo com Keller (2011), o protocolo IAX2 tem como base de 
funcionamento a transmissão da informação de duas formas: frames comple-
tos e mini frames. Os frames IAX completos são geralmente utilizados para 
transmitir mensagens de sinalização e informações sobre mídia. Porém, não 
é recomendado, uma vez que frames dedicados devem ser utilizados para o 
transporte de informações de mídia. Além disso, os frames IAX completos são 
utilizados para troca de mensagens de forma confiável, através do envio de uma 
mensagem de confirmação que deve ser enviada através do participante remo-
to. Dessa forma, confirma-se que o pacote completo foi recebido e processado 
(Mohamed Boucadair,2009).

A denominação de mini frames foi dada devido ao cabeçalho reduzido para 
quatro octetos. Os mini frames são utilizados apenas para o envio da voz, assim 
que cada sessão é estabelecida. Diferente dos frames completos, os mini frames 
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não exigem confirmação do participante remoto (Mohamed Boucadair, 2009).

O protocolo IAX permite a troca de chaves compartilhadas, tanto pode ser 
utilizado com texto simples ou em conjunto com mecanismos de criptografia 
como Advanced Encryption Standard (AES), que se baseiam em um segredo 
compartilhado (RFC5456, 2016).

A forma de autenticação do IAX é implementada através de uma troca de 
pedidos de autenticação que encerram um desafio de segurança. Este desafio 
de autenticação deve ser respondido através do servidor remoto e criptogra-
fado de acordo com o método de criptografia adotado. Se a negociação de 
criptografia falhar, a chamada deve ser encerrada (RFC5456, 2016).

A filosofia proposta através do protocolo IAX difere em um aspecto impor-
tante: apresenta- se transparente aos gateways, o que facilita o seu uso em 
ambientes com Network Address Translation (NAT) e firewalls. Ao contrário 
do protocolo SIP, que realiza apenas a função de sinalização e o transporte 
do fluxo se dá via RTP. O protocolo IAX é tanto um protocolo de transporte 
quanto um protocolo de sinalização (Mohamed Boucadair,2009).

Com o uso do protocolo IAX, nota-se uma redução no uso de largura de 
banda. O protocolo SIP foi projetado para uso de fluxos de multimídia em 
geral, já o protocolo  IAX foi projetado especificamente para o problema de 
transporte e sinalização da voz. Dessa forma, descarta as considerações de 
aplicações multimídia. Assim, o protocolo  IAX corresponde a objetivos sim-
ples e bem definidos (GONÇALVES,2007).

2.3 Plataformas Computacionais 
Genéricas

Nos dias atuais, as plataformas computacionais genéricas estão se tor-
nando mais populares. Elas estão presentes em nossa vida e em diferentes 
setores da indústria. Aparelhos de consumo simples, tais como fornos de 
micro-ondas, máquinas de lavar, frigoríficos e assim por diante, contem-
plam vários micro controladores para executar um conjunto predefinido de 
funções e procedimentos (BERTOLOTTI; HU, 2015).

De acordo com Dey e Mukherjee (2016), plataformas computacionais 
genéricas, em sua maioria, executam sistemas com alto complexo de critici-
dade. Grande parte desses sistemas são baseados em sensores e atuadores. 
Um sensor verifica o comportamento do mundo exterior e envia as infor-
mações para um micro controlador integrado, o que possibilita gerar uma 
determinada ação, a depender da programação do sistema.

Para White (2011), uma plataforma computacional genérica é um pla-
taforma informatizada, construída propositadamente para a sua aplicação. 
Atualmente, as plataformas computacionais genéricas podem ser progra-
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madas em linguagens de alto nível e possuem sistemas operacionais. As 
plataformas computacionais genéricas são ideais do ponto de vista econô-
mico para prover um conjunto limitado de serviços a automóveis, aeronaves 
e centrais de comutação de telecomunicações (SIEWERT; PRATT, 2016).

2.3.1 Single-Board Computers

Atualmente existe uma grande oferta de plataformas computacionais ge-
néricas no mercado, também denominados SBC (Single-Board Computers). 
Como exemplo, é possível citar Raspberry Pi Zero, Raspberry 2 Model B, 
Raspberry Pi 3 Model B, entre outros. A tabela 1 ilustra uma variedade de 
plataformas computacionais genéricas, suas configurações e preço.

Segundo a Digium (2017), não é fácil dimensionar um hardware mínimo 
para a instalação do sistema de comunicação por voz sobre IP Asterisk. To-
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Figura 2 – Raspberry Pi 3.

Fonte: Adaptado de Zapals (2017).

davia, para essa difícil questão não há uma resposta precisa. Recomenda-se 
utilizar sempre um hardware um pouco além das necessidades. Sugere-se 
ainda que caso o sistema necessite de mais de 20 chamadas simultâneas, 
deve-se utilizar um servidor dedicado. Assim, para a realização desta obra, 
foram escolhidas três plataformas de baixo custo e com boas configurações, 
são elas: Raspberry Pi 3, Banana Pi M3 e Orange Pi Plus 2.

2.3.1.1 Raspberry Pi 3

Trata-se de uma plataforma computacional genérica que possui um poder 
de processamento considerável, devido ao processador Broadcom BCM2837 
de 64 bits e clock de 1.2GHz. Com Wifi e Bluetooth 4.1 integrados, evita que 
o usuário compre adaptadores adicionais, assim deixa as portas USB livres 
para serem utilizadas por outras aplicações, como por exemplo, a conexão de 
periféricos externos.

A placa ainda possui 1G de memória RAM, adaptador para cartão mi-
croSD e GPU Videocore IV 3D. É uma placa que possui compatibilidade 
com o modelo anterior, Raspberry Pi 2, não só em termos de aplicações como 
também em seu layout, já que os seus conectores foram mantidos na mesma 
posição, assim como o tamanho e a perfuração da placa. Com a Raspberry 
Pi 3, é possível executar diversas distribuições Linux como o Raspbian e 
Ubuntu, além do Windows 10 IoT. A figura 2 ilustra a placa Raspberry Pi3.
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2.3.1.2 Banana Pi M3

Banana Pi M3 é uma plataforma computacional genérica que possui oito 
núcleos de processamento, com processador fabricado pela AllWinner, mo-
delo A83t e Clock de 2ghz, direcionado para processamento de aplicações 
móveis de alto desempenho. Possui ainda 2GB de memória RAM DDR3, o 
que o torna bastante eficiente para executar vários sistemas operacionais, 
como por exemplo, Android, Lubuntu, Ubuntu Mate, Debian e Raspbian. A 
figura 3 ilustra a plataforma Banana Pi M3, assim como suas principaisca-
racterísticas.

Vale ressaltar que sua GPU PowerVR SGX544MP1 da Mediatek também 
executa com 8 cores, o que torna possível assistir vídeos em 4k sem trava-
mentos. Além de diversos outros opcionais interessantes: Wifi, Bluetooth 4.0, 
entrada SATA,Gigabit Ethernet, eMMC de 8gb, microfone, receptor infraver-
melho, usb, otg e botão de Reset ePower.

2.3.1.3 Orange Pi Plus 2

A plataforma computacional genérica da Orange Pi Plus 2 é interessante 
quando suas configurações são comparadas a outras placas do mercado na 
mesma faixa de preço. O mesmo possui CPU com: 4 núcleos de processa-
mento e clock de 1.6GHZ; aceleração gráfica por hardware; 2GB de memória 
RAM DDR3 compartilhada com a GPU; 4 portas USB Host e 1 micro-USB 
OTG; conectividade por Ethernet 10/100/1000M RJ45 e WI-FI IEEE 802.11 
b/g/n; e memória Flash (eMMC) de 16GB. A figura 4 ilustra o hardware da 
plataforma Orange Pi Plus 2, assim como algumas de suas características.

Fonte: Adaptado de Banana Pi(2017).

Figura 3 – Banana Pi M3.
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Fonte: Adaptado de Orange Pi Plus 2 (2017).

Figura 4 – Orange Pi Plus 2.

O plataforma computacional genérica Orange Pi Plus 2 possui diversas 
aplicações e funcionalidades. Como destaque é possível citar a sua utilização 
como computadorportátil, servidordeaplicações wireless, servidor de músi-
cas econsole de Games. No entanto, essa plataforma computacional genérica 
pode ser utilizada como protótipo de diferentes projetos com inúmeras fun-
cionalidades.
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Neste capítulo são abordados todos os trabalhos classificados como sig-
nificantes e correlatos à presente discussão. Foi realizada uma análise siste-
mática com intuito de encontrar trabalhos relevantes em bases consideradas 
importantes na área da computação (IEEE Xplore, Science Direct e a Bi-
blioteca Digital Brasileira de Computação). A quantidade de trabalhos que 
aborda o Asterisk em plataformas embarcadas é bastante reduzida. Dessa 
forma, também foram pesquisados trabalhos sobre análise de performance e 

eficiência energética com o uso do protocolo SIP e IAX2.

3.1 Gateway PBX-IP

Abid et al. (2012), em seu artigo “Embedded Implementation of an IP-
-PBX/VoIP Ga- teway”, propõem a ideia de projetar e implementar um ga-
teway PBX-IP embarcado, o qual utiliza soluções de baixo custo e de código 
aberto. O sistema integra hardware FPGA e incorpora um software na memó-
ria externa.

Seu experimento é composto por um hardware ML501 FPGA, com o sof-
tware asterisk embarcado e dois computadores pcx86, sendo um conectado 
a porta serial e outro conectado a rede ethernet, conforme mostra a figura5.

Os autores dividiram os testes em etapas. A primeira foi a configuração e 
compilação do sistema operacional embarcado, onde ocorreu a compilação 
do sistema operacional linux 3.0 na plataforma ML501 FPGA. A segunda 
foi a comunicação entre o sistema operacional e o hardware, implementado 
através dos drivers das plataformas. Já a terceira e última, foi o teste de apli-
cação, que consistiu no acesso via rede ethernet ao servidor web HTTP que 
se encontra no sistema embarcado.
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Figura 5 – Teste Gateway PBX-IP.

Fonte: (ABID et al., 2012).

3.2  Análise de performance VoIP 
com Alix 2D2

Villacís, Acosta e Lara Cueva (2013), em seu artigo “Performance Analy-
sis of VoIP Services over WiFi-based systems”, apresentaram uma análise de 
desempenho do hardware Alix para utilização em sistemas VoIP sob redes 
Wireless Fidelity (Wifi), que adota um servidor com o software Asterisk em-
barcado. O experimento foi realizado com um hardware Alix 2D2, processa-
dor 500Mhz, 256mb de memória RAM, duas portas USB, dois slots miniPCI, 
uma porta serial, duas portas rj45 e um slot para cartão compact flash que 
funciona como disco rígido. Segundo os autores, o único sistema operacional 
suportado no hardware Alix, com suporte ao Asterisk, é o Voyage One 0.5.2 
release, baseado em Linux e com Asteriskintegrado.

Villacís, Acosta e Lara Cueva (2013), realizaram uma análise de desem-
penho dos proto- colos SIP e IAX com os CODECS GSM, G.711 u/a, SPEEX 
e G.726 em redes Wi-fi. Esta análise consiste em testes de consumo da uni-
dade central de processamento (CPU) e memória RAM. Para realizar o ex-
perimento, os autores alocaram um computador para executar a ferramenta 
SIPP, de modo a realizar um determinado número fixo de chamadas simultâ-
neas; e um segundo computador com um softphone instalado, a fim de veri-
ficar a qualidade da chamada e determinar se a placa Alix suporta o número 
específico de chamadas. A ferramenta SIPP possibilita diminuir ou aumentar 
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o número de chamadas, e assim permite chegar a um número apropriado de 
chamadas simultâneas que possa ser processado. Para monitorar a CPU e a 
memória RAM, os autores conectaram um cabo serial na placa Alix.

Os experimentos foram divididos em dois grupos. O primeiro grupo foi 
dividido em duas etapas: a primeira etapa baseada na implementação do 
protocolo SIP e a segunda baseada na implementação do protocolo IAX. 
Ambas sobre sistema Wi-Fi em conformidade com o padrão IEEE 802.11b. 
Dessa forma, verificou-se a percentagem de CPU e uso de memória RAM. 
Foram realizados quatro testes: o primeiro com solicitação HTTP via browser 
a uma taxa de 1 repetição por segundo; o segundo realizou a medição de uma 
chamada entre o softphone X-pro com o protocolo SIP, de modo a utilizar o 
mesmo CODEC em ambas as extremidades; oterceiro teste utilizou diferen-
tes CODECS; já o quarto e último teste, realizou uma chamada para oramal 
500 que fornece informações do próprio servidor, contudo, utilizou o mesmo 
softphone.

O segundo grupo abordou o padrão IEEE 802.11g, e realizou dois testes: 
um com protocolo SIP sem solicitação HTTP e outro com protocolo SIP com 
um pedido HTTP a uma taxa de 1 petição por segundo.

3.3 Avaliação de QoS com uso do 
SIP e IAX2

Edan et al. (2016), apresentaram em seu artigo uma avaliação de desempe-
nho e Qualidade de serviço (Qos) de transmissão multimídia (voz e vídeo). Para 
isso, utilizaram os protocolos SIP e IAX2, baseado em um servidor Asterisk. A 
qualidade de serviço avaliada utilizou alguns parâmetros de Qos, como largura 
de banda, jitter e delay, a fim de investigar o desempenho de diferentes CO-
DECS de voz e vídeo. Os seguintes CODECS foram avaliados: G.711 (ulaw e 
alaw), GSM, G.722, SPEEX, H263, H.264, H.261 e H.263P.

Para realizar o experimento, os autores utilizaram os softwares AsteriskNow 
PBX 6.12, os softphones X-lite e Zoiper, e o analisador de protocolo Wireshark. 
Vários hardwares foram utilizados, como exemplo temos: dois computadores 
core i7 com 8g de memória RAM utilizados como servidores, um access point 
NetCommWireless, um switch e dois Iphones conectados  a rede local por Wifi. 
Adotou-se a estratégia de realizar quatro   tipos de chamadas, sendo SIP- SIP, 
IAX2-IAX2, SIP-IAX2 e IAX2-SIP. Assim, utilizou separadamente um e dois 
servidores interligados.

Com o uso da rede ethernet, os resultados demostraram que as chamadas 
de voz IAX2- IAX2 e IAX2-SIP obtiveram os melhores resultados na qualidade 
da chamada, na menor largura de banda e delay. No entanto, com a chamada 
IAX2-SIP, houve um aumento no consumo de banda.
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Ao utilizar os mesmos passos com a rede Wi-fi, encontraram um resulta-
dosemelhante de largura de banda em relação aos protocolos IAX2-IAX2 e 
IAX2-SIP. Porém, o jitter foi maior. Os testes de chamadas de voz com dois ser-
vidores interligados com o uso do protocolo SIP também obtiveram resultados 
semelhantes. A interligação de servidores com IAX2 via ethernet demonstrou 
utilizar menor largura de banda. Já com o Wi-fi, a largura de banda foi inferior, 
mas o jitter e o delay foram maiores.

Diante dos testes realizados, os autores concluíram que ao utilizar o pro-
tocolo IAX2 para estabelecer uma chamada de voz entre duas extremidades, 
com o uso ou não de dois servidores Asterisk interligados, eles têm melhores 
resultados comparado ao protocolo SIP. No entanto, o jitter com o IAX2 é maior. 
Além disso, as chamadas de vídeo com o uso do protocolo IAX2 possuem qua-
lidade de vídeo inaceitável. Os mesmos testes foram realizados com o protocolo 
SIP e obtiveram um desempenho excelente. Os melhores resultados ocorreram 
na rede cabeada, com destaque para o CODEC de voz G.711a/u, o qual de-
monstrou melhor desempenho na qualidade da chamada.

3.4 Implementação e avaliação de um 
Sistema de Comunicação Unificada

Tesfamicael et al. (2014), em seu artigo “Implementation and Evaluation of Open 
Source Unified Communications for SMBs” apresentaram a implementação e avalia-
ção de um sistema de  comunicação unificada, composto por mensagens instantâneas   
e compartilhamento, conferências (voz e vídeo), mensagens de voz, comunicação 
VoIP e mobilidade. Para realizar o experimento, os autores utilizaram dois servidores, 
um virtualizado em uma plataforma Vmware e outro físico. Utilizou-se também um 
provedor de Internet a fim de prover a conexão dos servidores com a rede pública e 
uma conexão com a operadora de telecomunicações. O protocolo utilizado foi o SIP, 
e as configurações de chamadas foram realizadas no arquivo sip.conf. O FreePBX foi 
o sistema de comunicação abordado, um sistema open source baseado em Asterisk.

O experimento se deu com os dois servidores Asterisk interligados através de um 
roteador cisco 2811. Realizou-se também a configuração do SIPP, e um cliente SIP 
para realizar testes com suporte para várias chamadas simultâneas. Para a comuni-
cação por mensagens instantâneas utilizou-se o Openfire. O objetivo da pesquisa foi 
simular em um ambiente real as limitações do servidor asterisk através de testes de 
desempenho.

Os autores observaram que o CODEC G.729 consome menos CPU que o CODEC 
G.711. O servidor Asterisk Core i7-3770 CPU @ 3.40 Ghz, utilizado no experimento, 
suporta aproximadamente 300 chamadas simultâneas com o uso do CODEC G.711. 
Ao empregar a transcodificação (troca de CODECS), ele suportou aproximadamente 
200 chamadas simultâneas. No entanto, para locais com largura de banda limitada, 
recomenda-se o uso do CODEC G.729.
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3.5 Considerações sobre os Tra-
balhos Correlatos

Os trabalhos apresentados são de conteúdo relevante, abordam uma prática 
investigativaparaoconceitodeavaliaçãodedesempenhodeumsistemadecomunicação 
VoIP, que utiliza os protocolos SIP e IAX. No entanto, os autores Tesfamicael et al. 
(2014) iniciaram seu trabalho com uma abordagem de um sistema de comunicação 
unificada. Porém, em seus experimentos realizaram apenas testes de comunicação 
por voze vídeo, assimnãodemonstram aeficiênciado sistema quando utilizado com 
vários módulos do sistema proposto de comunicação unificada.

Ainda em Tesfamicael et al. (2014), os autores realizaram um trabalho 
com grande contribuição para a indústria, pesquisadores e comunidade aca-
dêmica. Porém, ainda há muito o que ser feito, como por exemplo, a realiza-
ção desses mesmos experimentos em plataformas de hardware embarcados, 
bem como a medição da eficiência energética em momentos de elevado con-
sumo do sistema, não abordados nessa pesquisa.

No trabalho de Villacís, Acosta e Lara Cueva (2013), o melhor desempe-
nho produziu- se com o uso do protocolo IAX e o CODEC GSM, o qual obteve 
sucesso em 110 chamadas telefônicas simultâneas. Trata-se de uma pesquisa 
com conteúdo significativo. No entanto, o hardware abordado foi descontinuado 
pelo fabricante. Os autores poderiam ter realizado uma análise de eficiência 
energética no momento de elevado número de chamadas simultâneas, bem 
como ter feito testes do comportamento de chamadas simultâneas com transco-
dificação. Dessa forma, teriam realizado uma pesquisa mais criteriosa.

Já no trabalho de Edan et al. (2016), os autores poderiam realizar os tes-
tes do comporta- mento de chamadas simultâneas, tanto com os softphones 
quanto entre os servidores. Poderiam também projetar e desenvolver um apli-
cativo para transmissão de vídeo com suporte ao protocolo IAX2, de modo a 
possibilitar a conclusão de um dos seus testes elencados nesse trabalho. Na 
tabela 2 constam os hardwares, softwares, protocolos e CODECS utilizados 
nos experimentos dos trabalhos correlatos.

Abid et al. (2012) realizaram meramente um teste de suporte ao software 
Asterisk no hardware embarcado FPGA. Os autores realizaram apenas um 
teste de conectividade em rede. Porém, não realizaram testes para aferir o 
quantitativo de chamadas simultâneas suportadas, medição do consumo de 
energia, processamento e memória.

Nota-se o uso de várias versões do sistema operacional Linux, bem como 
o uso do software Asterisk em plataforma computacional genérica e em har-
dwares distintos. Além disso, todos os trabalhos realizaram experimentos em 
ambiente real, o que deixa a pesquisa mais produtiva. Os autores Tesfami-
cael et al. (2014) e Villacís, Acosta e Lara Cueva (2013) abordaram o uso da 
ferramenta SIPP, a qual possibilita realizar várias chamadas simultâneas. O 
protocolo SIP, predominante em três trabalhos, foi utilizado com maior fre-
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quência, bem como o CODEC G.711. Já o trabalho de Abid et al. (2012) 
abordou apenas o suporte ao hardware FPGA com o sistema Asterisk.

Um bom trabalho de pesquisa necessita de parâmetros para validação de resul-
tados. Entretanto, os autores não abordaram nenhuma metodologia para validação, o 
que conduz a acreditar em ocorrência de possíveis erros nos resultados demonstrados.

A tabela 3 demonstra uma comparação entre este trabalho e os demais. 
Observa- se que este é mais completo. Nos capítulos seguintes serão descri-
tos os detalhes da implementação da análise de desempenho e da eficiência 
energética em plataformas embarcadas com uso do Asterisk, bem como a 
prototipação e medições realizadas para extração dos resultados.





Metodologia para 
Prototipação e 
Coleta de Dados

4
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Nesta seção são apresentados métodos utilizados para a prototipação e 
coleta dos dados de consumo nas plataformas implementadas, tais como: me-
todologia utilizada, arquitetura de simulação ou cenário de testes, platafor-
mas embarcadas Raspberry Pi 3, Banana Pi M3 e Orange Pi Plus 2, protótipo 
para medição do consumo de energia. Assim como as ferramentas Wireshark 
e Zabbix, utilizadas para coletar e analisar os dados de desempenho das im-

plementações, as quais são detalhadas neste capítulo.

4.1 Metodologia

Ao definir uma metodologia de avaliação de desempenho, deve-se ter 
atenção    a fim de não cometer erros comuns, como inexistência de objetivos, 
propostas tendenciosas, incorretos métodos de avaliação, entre outros. Para 
evitar tais erros, o ideal é adotar uma abordagem sistemática como a proposta 
por Jain (1991), a qual foi aplicada neste trabalho. Para empregar essa meto-
dologia torna-se necessário seguir uma sequência de passos.

O primeiro passo é a definição dos objetivos e do sistema. Pode ser difícil 
precisar os objetivos, todavia, é o primeiro passo para a resposta de um problema. 
O sistema deve ser claro, pois ele influencia diretamente nas métricas utilizadas 
para avaliação de desempenho, bemcomo no fluxo de carga paravalidação.

O segundo passo é a elaboração da lista de serviços e resultados esperados. 
Cada sistema provê um conjunto de serviços, e para cada um deles existe um 
conjunto de possíveis resultados.

Como terceiro passo, tem-se a seleção de métricas que estabelecem os cri-
térios para a comparação do desempenho. A fim de escolher boas métricas, 
Jain (1991) recomenda verificar se as mesmas possuem baixa variação para 
diminuir o número de experimentos necessários; não redundância de modo 
a evitar números supérfluos; e completude com o intuito de retratar todos os 
resultados possíveis. Ainda segundo Jain (1991), as métricas mais comuns são: 
eficiência (capacidade utilizável sobre capacidade nominal), confiabilidade(-
tempos em erros), disponibilidade (tempo médio entre falhas) e a relação 
custo/desempenho.
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O quarto passo é a elaboração da lista de parâmetros que afetam o desem-
penho. Essa lista pode ser dividida em parâmetros de sistema (que geralmen-
te não variam de uma instância para outra) e de carga (que são características 
das solicitações dos usuários).

Já o quinto passo, trata da escolha de fatores para estudo, que são parâ-
metros os quais sofrerão variações durante a pesquisa. Esses fatores podem 
assumir valores que são denominados níveis. Recomenda-se iniciar com 
poucos fatores e poucos níveis, e aumentar a lista conforme necessidade.

O sexto passo é a seleção da técnica de avaliação. Existem três técnicas: a 
simulação, a modelagem analítica e a medição. A técnica a utilizar depende-
rá do tempo e dos recursos disponíveis para a resolução do problema.

Como sétimo passo, tem-se a escolha da carga, a qual consiste em uma lis-
ta de solicita- ções de serviços ao sistema. É importante que retrate o uso real.

Em seguida, o oitavo passo é o planejamento dos experimentos. Com a 
lista de fatores e níveis, deve-se estabelecer uma sequência de experimentos 
de modo a obter o máximo de informações possíveis com o mínimo de esforço 
realizado.

Como nono passo, tem-se a análise e interpretação dos dados. Nessa etapa 
deve-se utilizar técnicas estatísticas adequadas a fim de consolidar os resul-
tados obtidos, de modo a permitir realizar conclusões sobre o desempenho 
do sistema.

Já o décimo e último passo é a apresentação dos resultados. Nesta etapa 
deve-se atentar à apresentação final da avaliação.

4.1.1 Aplicação da Metodologia

Ao aplicar esta metodologia, nota-se sua importância diante da forma or-
ganizada na qual o trabalho foi conduzido. Inicialmente, torna-se necessário 
definir os objetivos, em seguida o escopo do sistema, os serviços oferecidos, 
e a técnica de avaliação. Como são mostrados a seguir.
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A atividade foi dividida em cinco etapas:

- Etapa 1 - Projeto e cenário de testes;

- Etapa 2 - Especificação das métricas;

- Etapa 3 - Definição dos parâmetros, fatores e carga;

- Etapa 4 - Planejamento e realização dos experimentos;

- Etapa 5 - Análise estatística dos resultados obtidos.

A subseção 4.1.2 descreve as três primeiras etapas, enquanto a quarta e 
quinta são abordadas no próximo capítulo.

4.1.2 Projeto e Cenário de Testes

Para realizar a prototipação deve-se pressupor a existência de um modelo com-
putacional idêntico ao ambiente real de produção. Na literatura, boas descrições 
para análise de desempenho em sistemas de comunicação por voz sobre IP foram 
encontradas, como exemplo é possível citar os trabalhos de Villacís, Acosta e Lara 
Cueva (2013) e Edan et al. (2016). O primeiro trabalho faz uma análise de desem-
penho do hardware Alix 2D2 para utilização em sistemas VoIP. Já o segundo apre-
senta uma avaliação de desempenho e Qualidade de serviço (Qos) de transmissão 
multimídia (voz e vídeo).

Baseado nesses trabalhos e em especificações técnicas de equipamentos dis-
poníveis comercialmente, o presente trabalho foi realizado com três plataformas 
embarcadas modernos e com a proposta de complementar as pesquisas já reali-
zadas, e assim contribuir de forma efetiva para a indústria das telecomunicações, 
para pequenas e grandes empresas. Bem como para a área acadêmica, pois amplia 
a realização de novas pesquisas.

Este trabalho verifica a possibilidade de atestar a utilização de plataformas em-
barcadas modernos como servidores de um sistema de comunicação por voz sobre 
IP denominado Asterisk, com o uso dos protocolos SIP e IAX2 de modo a utilizar 
os seguintes CODECS: G.711a, G.711u, Gsm, Speex, Ilbc e G.722. Não foram 
utilizados outros CODECS devido as limitações encontradas no trabalho realizado, 
tais como: softphones gratuitosutilizadossópossuíremsuporte a esses CODECS; e 
possíveis erros na instalação dos CODECS nas plataformas embarcadas. Os plata-
formas embarcadas abordados neste trabalho possuem preço médio de $50 dólares. 
Assim, é possível considerar como uma solução de baixo custo.

A análise de desempenho consiste em verificar a vazão,  jitter e delay das cha-
madas em cada plataforma computacional genérica com os protocolos e CODEC’S 
anteriormente citados. Para isso, utilizou-se a ferramenta para análise de tráfego 
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Wireshark, software especializado em análise de tráfego em redes IP, bastante utiliza-
do por pesquisadores no meio acadêmico, como por exemplo, (EDAN et al., 2016).

Ainda em análise de desempenho, realizou-se o monitoramento do consumo 
de memória e processamento em momentos de elevado uso do sistema; a fim de 
atingir o objetivo desejado utilizou-se o software de monitoramento Zabbix. Já a me-
dição da eficiência energética foi realizada através de um protótipo de medição de 
corrente elétrica utilizado por Maia (2017), o qual permitiu monitorar a eficiência 
energética durante todo o experimento.

Para a realização deste trabalho, foi necessário elaborar um cenário de testes, 
de modo a possibilitar a execução de todos os objetivos propostos. Sendo assim, o 
cenário contemplou três plataformas embarcadas modernos e de baixo custo (Ras-
pberry    Pi 3, Banana Pi M3 e Orange Pi Plus 2), um RouterBoard 951g Mikrotik 
com 5 portas 10/100/1000 Gigabit Ethernet, que realizou o switch, um Notebook 
Core i7 8GB RAM e 500GB de HD, e um aparelho telefônico IP Yalink T19p. A 
figura 6 ilustra a arquitetura do cenário para a realização dos experimentos.

O RouterBoard Mikrotik, que realiza o switch, é responsável por interligar todos 
os equipamentos em rede. Cada plataforma computacional genérica possui suporte 
ao sistema de comunicação por voz sobre IP Asterisk. O notebook foi alocado para 
ser    o gerador de carga e realizar a coleta dos dados. Já o telefone IP possui o in-
tuito de aferir a qualidade da chamada em momentos de elevado consumo de carga 
ou fluxo de chamadas.

Os plataformas foram submetidos a momentos de elevadoconsumo do sistema. 
Para isso, uma máquina virtual foi instalada no notebook, a qual possibilitou reali-
zar diversas chamadas simultâneas, de modo a atingir o nível máximo de chamadas 
suportadas em cada plataforma computacional genérica. Os testes foram realizados 
com os Protocolos SIP e IAX2, bem como com os CODEC’S anteriormente men-
cionados. Assim, foi possível atingir o objetivo deste trabalho com a realização das 
devidas medições.

Fonte: Autoria própria.

Figura 6 – Projeto do cenário de testes
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4.2 Sensor de Corrente

Com o objetivo de realizar uma análise de eficiência energética através da 
medição de corrente e tensão elétrica nas plataformas embarcadas em momen-
tos de elevado consumo de memória e processamento, utilizou-se um protótipo 
abordado por Maia (2017), o qual realiza uma medição física. O mesmo é cons-
tituído por uma plataforma computacional genérica Arduino Uno, que realiza a 
comunicação com a placa de monitoramento de tensão e corrente Adafruit. Essa, 
por outro lado, utiliza um sensor de corrente e tensão INA219, desenvolvido pela 
empresa Texas Instruments.

A figura 7 mostra o protótipo de medição durante uma medição. A coleta dos 
dados se deu via porta serial no plataforma Arduino, o qual é conectado a um 
micro computador, onde ocorre a programação e exibição dos dados através de 
software próprio do plataforma.

Figura 7 – Sensor de corrente.

Fonte: Autoria própria.

4.3 Wireshark

Para Shimonski (2014), trata-se de um software que realiza análise de proto-
colos em redes de computadores cuja finalidade consiste em detectar e solucionar 
possíveis problemas; bastante utilizada por administradores de redes. Analisadores 
de rede permitem capturar todo o tráfego que passa pela rede, decifrar e interpretar 
inúmeros protocolos utilizados.
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Fonte: Autoria própria.

Ainda de acordo com Shimonski (2014), os dados decifrados são interpretados 
e de- monstrados, de modo a facilitar a sua compreensão, por meio da remoção de 
camadas dos dados encapsulados utilizados para identificá-los ou para permitir que 
possam ser usados na rede. Um analisador de rede também pode capturar somente o 
tráfego que corresponda a critérios de seleção definidos por um filtro. Isso permite que 
um profissional capture somente o tráfego que seja relevante ao problema emquestão.

A figura 8 demonstra a ferramenta Wireshark com dados capturados e prontos 
para inspeção.

Figura 8 – Wireshark.

Fonte: Autoria própria.

4.4 Zabbix

Zabbix é um software consolidado como ferramenta de monitoramento em redes 
de computadores, servidores e serviços. O mesmo possui o intuito de monitorar a 
integridade, disponibilidade, experiência de usuário e qualidade de serviços. A 
figura 9 demonstra um monitoramento de memória de uma plataforma computacio-
nal genérica realizado com o software Zabbix.

Segundo Dalle Vacche e Kewan Lee (2015), o Zabbix surgiu em 2001 e desde 
o seu lançamento se distinguiu como uma solução de monitoramento poderosa e 
eficaz. Trata-se de um produto de código aberto, fácil de obter e implantar. Sua 
abordagem possui métricas e alarmes que ajudam bastante o administrador de 
redes. Fornece ótimos relatórios, assim como a possibilidade de visualizar dados 
de recursos com base nas informações armazenadas. Possui ainda um excelente 
mecanismo de notificação, o qual possibilita aos usuários configurar alertas para 
qualquer evento.
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Figura 9 – Zabbix.

Fonte: Autoria própria.

O Zabbix é uma solução ideal para pequenos e grandes ambientes distribuídos, 
onde é possível gerenciar de forma eficiente e extrair informações significativas de 
objetos e eventos.



5
Experimentos e 
Resultados
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Este capítulo apresenta a implementação do experimento, que consiste em: 
realizar a montagem do cenário de teste com as plataformas embarcadas de for-
ma individual; efetuar a abordagem dos softwares necessários nas plataformas 
para a elaboração do experimento;proceder com o processo de coleta do jitter, 
vazão e delay com o software Wireshark; implementar um código em Shell 
Script com a finalidade de gerar cargas de chamadas SIP e IAX com os CO-
DEC’s G.711u (Ulaw), G.711a (Alaw), Gsm, Speex, Ilbc e G.722; executarele-
vadosfluxosdechamadas e em paralelo realizar o monitoramento do consumo de 

processamento, memória e energia; e por fim, aferir os resultados.

5.1 Elaboração do Cenário de Tes-
tes

Ao realizar a montagem do cenário para elaboração dos testes, foi necessário 
instalar um sistema operacional nas plataformas embarcadas. Para isso utilizou-se 
o Armbian no Banana Pi M3 e Orange Pi Plus 2. Já no Raspberry Pi 3, foi instalado 
o Raspbian, pois não foi encontrado Armbian para o plataforma Raspberry. Ambos 
os sistemas operacionais são baseados no GNU Linux Debian 8. Em sequência, 
ocorreu a instalação do software de comunicação por voz sobre IP Asterisk.

Após a instalação dos sistemas operacionais e sistema de comunicação por voz 
sobre IP, foi preciso instalar dissipadores de calor, assim como um cooler, a fim de 
refrigerar os plataformas, pois houve um elevado número de ocorrências de mensa-
gens de alarme referindo-se a alta temperatura nas plataformas.

Ocorreu também a instalação de duas máquinas virtuais no notebook. Em uma 
foi insta- lado o software de comunicação por voz sobre IP Asterisk e na outra 
o software de monitoramento Zabbix. Para a instalação dessas máquinas virtuais, 
utilizou-se o Oracle VM VirtualBox. No notebook, ocorreu também a instalação do 
software de captura de pacotesWireshark, assim como a instalação de dois softpho-
nes gratuitos: Zoiper e X-lite. O primeiro dá suporte aos CODEC’s G.711a, G.711u, 
Gsm, Speex e Ilbc. Já o segundo acrescenta o G.722. A tabela 4 ilustra os softwares 
utilizados no experimento.
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Fonte: Autoria Própria

Tabela 4 – Softwares utilizados no experimento.

Plataformas Notebook VM Virtual Box
ARMbians 5.25 Raspbian 

Asterisk 13
Wireshark Zoiper X-Lite 

VM Virtual Box Asterisk 13 Zabbix

Para validar o cenário de testes, dois ramais foram configurados em cada Aste-
risk nas  plataformasembarcadas.Ossoftphonestambémforamconfiguradoscomafi-
nalidade de executar as chamadas. Dessa forma, realizou-se algumas chamadas 
entre os ramais. Durante as chamadas foi realizado a captura de pacotes com o 
software Wireshark, bem como o monitoramento do processamento e memória com 
o software Zabbix, e o monitoramento da energia com o circuito INA219.

A intenção é realizar uma análise de desempenho e eficiência energética em 
3 plataformas embarcadas com uso do software de comunicação por voz sobre IP 
Asterisk, a qual consiste em: realizar a coleta do jitter, vazão e delay com o software 
Wireshark; apurar o quantitativo de chamadas simultâneas suportadas em cada 
plataforma; e em paralelo realizar medições do consumo do processamento, memó-
ria e energia. A figura 10 ilustra o cenário real em que os testes foram realizados.

Figura 10 – Cenário real de testes.

Fonte: Autoria própria.

5.2 Vazão, Jitter e Delay

Após a realização dos testes preliminares para validar o cenário que objetiva 
simular um ambiente real de produção, iniciou-se a coleta de vazão, jitter e delay 
das chamadas realizadas em cada plataforma computacional genérica. De acordo 
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com Voip-info (2017), o termo vazão compreende uma medida da capacidade de 
transmissão em uma rede, o delay é o atraso na entrega dos pacotes e o jitter é a 
variação do atraso entre os datagramas IP.

Também foi necessário realizar configurações no Asterisk. Para esse fim, confi-
gurou- se um ramal de número 299 para deixar em modo automático a chamada em 
espera e tocar uma música em seguida. Essa configuração foi realizada no arquivo 
extensions. conf através da função MusicOnHold. Dessa forma, ocorre o proces-
samento de mídia e dispensa um segundo agente atendedor. A figura 11 ilustra as 
configurações do arquivo extensions.conf.

Figura 11 – ArquivoExtensions.conf.

Fonte: Autoria própria.

Chamadas foram realizadas entre os softphones e o ramal 299. Dessa forma, 
foi possível realizar a captura dos pacotes e consequentemente efetuar a análise. 
A coleta foi realizada com o protocolo SIP e IAX2, e com os CODEC’s suportados 
pelos softphones gratuitos abordados, os quais foram listados na seção anterior. To-
davia, totalizaram-se 33 coletas (6 SIP e 5 IAX2 em cada plataforma computacional 
genérica), cada uma de chamadas com duração de aproximadamente 2 minutos. 
Assim, foi possível obter um quantitativo de pacotes para realizar a análise; apro-
ximadamente

5.000 datagramas IP. A figura 12 ilustra uma chamada realizada para o ramal 
299 com o softphone Zoiper. Já a figura 13 ilustra uma coleta realizada com o pro-
tocolo SIP e CODEC G.711a no plataforma Raspberry Pi 3.

A ferramenta Wireshark possui filtros que realizam de modo automático a aná-
lise do jitter, vazão e delay. Contudo, utilizou-se a média, desvio padrão e intervalo 
de confiança de 95% como parâmetro para as medições. No entanto, os cálculos 
foram realizados manualmente, através da exportação dos dados capturados para o 
LibreOffice Calc.

As subseções a seguir apresentam os resultados coletados com os protocolos SIP 
e IAX2 nas plataformas embarcadas Raspberry Pi 3, Banana Pi M3 e Orange Pi 
Plus 2, com o seu respectivo desvio padrão e intervalo de confiança de 95%, assim 
como breves discussões. O resultado da vazão encontra-se em kbps, já o jitter e 
delay em milissegundos. Não foi possível realizar medição do CODEC G.722 com 
o protocolo IAX2, devido ao limite de licença gratuita dos softphones abordados.
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Figura 12 – Chamada para 299.

Figura 13 – Coleta SIP com CODEC G.711a.

Fonte: Autoria própria.

Fonte: Autoria própria.
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5.2.1 Vazão

As tabelas 5 e 6 ilustram a vazão dos pacotes coletados, o resultado encontra-se 
em kbps. Nota-se que os CODEC’S G.711a, G.711u e G.722 possuem maior vazão 
e valores idênticos. Já os CODEC’S Gsm, Speex e Ilbc destacam-se por apresentar 
menor banda, tanto com o protocolo SIP quanto com o IAX2. Observa-se também, 
que os resultados encontrados nos três plataformas embarcados são similares.

Tabela 5 – Coleta Vazão SIP. Unidade quilobits por segundo (Kbps).

Raspberry Pi 3 - Protocol 
SIP

CODEC’s Média Desvio 
Padrão

Limite 
Inferior

Limite 
Superior

G.711a 81,13 0,76 81,08 81,18
G.711u 81,11 0,77 81,06 81,15
Gsm 29,57 0,28 29,56 29,58

Speex 24,52 0,20 24,51 24,52
Ilbc 24,36 0,38 24,35 24,38

G.722 81,09 0,75 81,06 81,11

Banana Pi 3 - Protocol SIP
CODEC’S Média Desvio 

Padrão
Limite 

Inferior
Limite 

Superior
G.711a 80,50 0,73 80,48 80,53
G.711u 80,48 0,72 80,46 80,5
Gsm 29,38 0,27 29,37 29,39

Speex 24,58 0,24 24,58 24,59
Ilbc 24,49 0,00 24,49 24,49

G.722 80,94 0,79 80,92 80,97

Orange Pi Plus 2 - Protocol 
SIP

CODEC’S Média Desvio 
Padrão

Limite 
Inferior

Limite 
Superior

G.711a 80,51 0,74 80,49 80,53
G.711u 80,52 0,74 80,50 80,54
Gsm 29,40 0,27 29,39 29,41

Speex 24,58 0,23 24,57 24,58
Ilbc 24,49 0,00 24,49 24,49

G.722 81,06 0,76 81,04 81,08
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Fonte: Autoria própria.

Todavia, a distinção é clara na abordagem dos protocolos SIP e IAX2, pois per-
cebe- se que o protocolo IAX2 consome menor banda diante do protocolo SIP, con-
forme demonstra a figura 14. Para facilitar a identificação das plataformas na figura 
14, foi inserido um código antecessor à nomenclatura dos CODEC’S, de modo que 
(R.) para o plataforma Raspberry Pi 3, (B.) para o plataforma Banana Pi M3 e (O.), 
respectivamente para o plataforma Orange Pi Plus 2. Não foi possível realizar coleta 
do CODEC G.722 com o protocolo IAX2, por não encontrar softphone gratuito com 
suporte ao CODEC. Além disso, é possívelafirmarqueosdesvios-padrão e o interva-
lo de confiança são mínimos, devido ao elevado número de amostras para realizar 
a abordagem. 

Tabela 6 – Coleta Vazão IAX2. Unidade quilobits por segundo (Kbps). 

Raspberry Pi 3 - Protocol IAX
CODEC’s Média Desvio 

Padrão
Limite 

Inferior
Limite 

Superior
G.711a 74,21 0,72 74,19 74,23
G.711u 74,20 0,72 74,18 74,22
Gsm 22,99 0,22 22,98 23,00

Speex 18,14 0,17 18,13 18,14
Ilbc 20,13 0,02 20,13 20,13

Banana Pi M3 - Protocol IAX
G.711a 74,37 0,78 74,35 74,4
G.711u 74,33 0,78 74,31 74,36
Gsm 23,03 0,23 23,03 23,04

Speex 18,18 0,18 18,17 18,18
Ilbc 20,03 0,32 20,02 20,04

Orange Pi Plus 2 - Protocol IAX

G.711a 74,57 0,70 74,55 74,60
G.711u 74,25 0,73 74,23 74,28
Gsm 23,01 0,23 23,00 23,02

Speex 18,16 0,18 18,15 18,16
Ilbc 20,13 0,19 20,12 20,13

Fonte: Autoria própria.
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Fonte: Autoria própria.

5.2.2 Delay

As tabelas 7 e 8 demonstram o delay dos pacotes coletados. É possível observar 
que o delay com o protocolo SIP encontra-se de acordo com a Rfc1890 (2017), a 
qual estabelece que o atraso padrão do pacote RTP deva ser 20ms. No entanto, há 
uma exceção do CODEC Ilbc, pois o mesmo destaca-se com um valor 50% supe-
rior aos demais, conforme se ilustra na figura 15. Isso ocorre devido ao seu algorit-
mo de codificação, que realiza elevada compressão do áudio e consequentemente 
eleva o atraso na transmissão.

Tabela 7 – Coleta Delay SIP. Unidade Milissegundos (ms).

Raspberry Pi 3 - Protocol SIP

CODEC’s Média Desvio 
Padrão

Limite 
Inferior

Limite 
Superior

G.711a 20,02 0,30 20,00 20,04
G.711u 20,02 0,30 20,00 20,04
Gsm 20,01 0,12 20,01 20,02

Speex 20,02 0,12 20,01 20,03
Ilbc 29,92 0,25 29,91 29,93

G.722 20,00 0,30 19,99 20,01
Banana Pi M3 - Protocol SIP

G.711a 20,00 0,06 20,00 20,01
G.711u 20,00 0,05 20,00 20,01
Gsm 20,00 0,06 20,00 20,01

Speex 20,00 0,12 20 20,01
Ilbc 30,01 0,41 29,99 30,02

G.722 20,00 0,27 20,00 20,01

Figura 14 – Vazão SIP e IAX2. Unidade quilobits por segundo (Kbps).
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Orange Pi Plus 2 - Protocol SIP

G.711a 20,00 0,06 20,00 20,01
G.711u 20,00 0,07 20,00 20,01
Gsm 20,00 0,11 20,00 20,01

Speex 20,00 0,12 20,00 20,01
Ilbc 30,01 0,17 30,00 30,01

G.722 20,00 0,10 20,00 20,01

Fonte: Autoria Própria

Já o delay com o protocolo IAX2 tende a zero com todos os CODEC’S abordados 
nesta pesquisa, o que valida a sua proposta como um novo padrão de protocolo. De 
acordo com Spencer, Guy e Miller (2010), trata-se de um protocolo aberto que rea-
liza o transporte de sinalização e da mídia. Além disso, o protocolo IAX2 também 
possui como proposta eliminar quaisquer atrasos de transmissão.

Tabela 8 – Coleta Delay IAX2. Unidade Milissegundos (ms).

Raspberry Pi 3 - Protocol IAX
CODEC’s Média Desvio 

Padrão
Limite 

Inferior
Limite 

Superior
G.711a 0,02 0,00 0,02 0,02
G.711u 0,02 0,00 0,02 0,02
Gsm 0,01 0,02 0,02 0,02

Speex 0,02 0,00 0,02 0,02
Ilbc 0,03 0,00 0,03 0,03

Banana Pi M3 - Protocol IAX

G.711a 0,02 0,01 0,02 0,02
G.711u 0,02 0,01 0,02 0,02
Gsm 0,02 0,01 0,02 0,02

Speex 0,02 0,01 0,02 0,02
Ilbc 0,03 0,01 0,03 0,03

Orange Pi Plus 2 - Protocol IAX

G.711a 0,02 0,00 0,02 0,02
G.711u 0,02 0,00 0,02 0,02
Gsm 0,02 0,00 0,02 0,02

Speex 0,02 0,00 0,02 0,02
Ilbc 0,03 0,00 0,03 0,03

Fonte: Autoria Própria
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Figura 15 – Delay SIP. Unidade Milissegundos (ms).
Unit Milliseconds (ms).

Fonte: Autoria própria.

5.2.3 Jitter

As tabelas 9 e 10 ilustram o jitter dos pacotes coletados. Diante dos dados apre-
sentados, constata-se que tanto com o protocolo SIP quanto com o protocolo IAX2, 
o jitter tende a zero milissegundo. Isso se dá porque ambos os protocolos possuem 
como estratégia manter os quadros em um buffer, de modo a permitir que os qua-
dros mais lentos cheguem a tempo para serem reproduzidos na sequência correta. 
Quanto maior a quantidade de jitter, maior será o número de quadros no buffer, a 
fim de minimizar ao máximo o jitter em chamadas VoIP.

Tabela 9 – Coleta Jitter Protocolo SIP. Unidade Milissegundos (ms).

Raspberry Pi 3

CODEC’s Média Desvio 
Padrão

Limite 
Inferior

Limite 
Superior

G.711a 0,15 0,09 0,15 0,15
G.711u 0,15 0,09 0,15 0,15
Gsm 0,10 0,23 0,09 0,10

Speex 0,21 0,15 0,21 0,21
Ilbc 0,24 0,15 0,23 0,25

G.722 0,15 0,10 0,14 0,15
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Banana Pi M3
CODEC’s Média Desvio 

Padrão
Limite 

Inferior
Limite 

Superior
G.711a 0,03 0,01 0,03 0,03
G.711u 0,03 0,01 0,03 0,03
Gsm 0,03 0,01 0,03 0,03

Speex 0,06 0,02 0,06 0,06
Ilbc 0,24 0,08 0,24 0,25

G.722 0,15 0,09 0,14 0,15

Orange Pi Plus 2
G.711a 0,04 0,01 0,04 0,04
G.711u 0,04 0,01 0,04 0,04
Gsm 0,06 0,03 0,06 0,06

Speex 0,06 0,02 0,06 0,06
Ilbc 0,09 0,04 0,10 0,10

G.722 0,06 0,03 0,06 0,06

Tabela 10 – Coleta Jitter Protocolo IAX2. Unidade Milissegundos (ms).

Raspberry Pi 3
CODEC’s Média Desvio 

Padrão
Limite 

Inferior
Limite 

Superior
G.711a 0,02 0,19 0,01 0,02
G.711u 0,02 0,19 0,01 0,02
Gsm 0,00 0,00 0,00 0,00

Speex 0,02 0,19 0,01 0,02
Ilbc 0,02 0,19 0,01 0,03

Banana Pi M3
G.711a 0,02 0,19 0,01 0,03
G.711u 0,02 0,19 0,01 0,03
Gsm 0,02 0,19 0,01 0,02

Speex 0,02 0,19 0,01 0,02
Ilbc 0,03 0,19 0,01 0,02

Orange Pi Plus 2
G.711a 0,02 0,19 0,01 0,02
G.711u 0,02 0,19 0,01 0,02
Gsm 0,02 0,19 0,01 0,02

Speex 0,02 0,19 0,01 0,02
Ilbc 0,02 0,19 0,01 0,02

Fonte: Autoria Própria
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5.3 Chamadas Simultâneas e Efi-
ciência Energética

Esta subseção aborda o quantitativo de chamadas simultâneas suportadas em cada 
plataforma computacional genérica utilizado nesta pesquisa. Simultaneamente com a rea-
lização dos testes de chamadas, realizou-se também o monitoramento de memória RAM, 
processamento e energia, a fim de verificar o comportamento das plataformas durante ele-
vado consumo de carga com o sistema de comunicação de voz sobre IP Asterisk.

Os testes foram realizados com o objetivo de alcançar o número máximo de chamadas 
suportadas com nenhuma ocorrência de erros. Assim, foram realizadas diversas tentativas 
até encontrar o resultado esperado. Em seguida, realizaram-se 10 repetições a fim de vali-
dar a ocorrência de nenhum erro. Trata-se de um resultado estático,  pois não há variação 
da média e assim pode-se dispensar maior número   de repetições (JAIN, 1991). Com 
quanto, foram necessárias aproximadamente 1000 execuções para consolidação des-
ses resultados.

Para realizar a geração de carga de chamadas simultâneas SIP, utilizou-se o Asterisk 

em uma máquina virtual instalada no notebook e implementou-se um discador em Shell 
Script. Para discagens com o protocolo IAX2, bastou realizar a troca do canal no discador, 
de SIPpara IAX2. O código do discador é apresentado na figura 16.

Figura 16 – Discador em Shell Script.

 
Fonte: Autoria própria.
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Com isso, dois arquivos foram gerados para realizar elevados números chama-
das simul- tâneas, denominados CallFilePlay.sh e CallFileCodec.sh. O primeiro 
para chamadasnormais,já osegundoparachamadascomtranscodificação. Aúnicadi-
ferença entre os dois arquivos é que no CallFileCodec.sh o número do ramal no 
discador é diferente. Desse modo, esses arquivos foram inseridos no diretório “/etc/
Asterisk” do Asterisk, na máquina virtual discadora. E assim, foi possível iniciar os 
testes. A figura 17 mostra a aplicação do script.

Figura 17 – Utilização do arquivo CallFilePlay.sh.

 
Fonte: Autoria própria.

Conforme ilustrado na figura 17, o comando ./callFilePlay.sh realiza a execução 
do script, já o número 128 significa a quantidade de chamadas a serem enviadas, e 
o 2 é o número de repetições a serem realizadas.

Também foi necessário configurar um arquivo de áudio denominado teste.gsm, 
com duração de 3 minutos, e incluí-lo no diretório de sounds “/var/lib/asterisk/
sounds” do Asterisk, cuja finalidade consiste em ao Asterisk receber as chamadas 
do gerador de carga, encaminhá-las para o autoatendimento e em seguida executar 
o áudio. Dessa forma, ocorre o fluxo de mídia por tempo limitado, o suficiente para 
a execução do teste de chamadas simultâneas.

Para iniciar os testes, utilizou-se a máquina virtual no notebook para executar o 
discador gerador de chamadas, e em paralelo realizou-se o monitoramento do con-
sumo de memória RAM e processamento com o software Zabbix; acompanhamento 
do consumodeenergiacomocircuito INA219, assimcomoverificaçãodeocorrência-
deerros no processamento das chamadas, através do debug no Asterisk. A figura 
18 mostra o monitoramento da memória RAM no plataforma Raspberry Pi 3, e a 
figura 19 mostra o monitoramento de energia realizado com o software do Arduino.
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Figura 18 – Monitoramento de memória RAM.

Fonte: Autoria própria.

Figura 19 – Monitoramento de energia comINA219.

Fonte: Autoria própria.

Utilizou-se também um telefone IP Yalink T19p E2, a fim de validar a quali-
dade  da chamada em momento de elevado consumo do sistema. Todavia, não foi 
possível validar a qualidade com o protocolo IAX2 e nem com os CODEC’s Speex 
e Gsm com o protocolo SIP, devido as limitações de licença do aparelhot elefônico.

Elevados fluxos de chamadas foram realizados entre o discador na máquina vir-
tual e  o Asterisk no plataforma computacional genérica. De imediato, observou-se 
que o Asterisk do plataforma computacional genérica só processava até 160 cha-
madas e o processamento permanecia baixo. Assim, iniciou- se uma investigação, 
a qual constatou a ocorrência de uma sequência de erros, conforme mostra a figura 
20. 
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Figura 20 – Erro acima de 150 chamadas simultâneas.

Fonte: Autoria própria.

De acordo com a IBM (2017), esse problema está relacionado às limitações 
de usuário do Linux, e para corrigir utilizou-se o comando ulimit. No entanto, o 
plataforma computacional genérica passou a processar apenas 200 chamadas si-
multâneas. Contudo, sem ocorrência de erros. Assim, verificou-se a configuração de 
limite do próprio Asterisk, e ao ampliá-la foi possível obter a quantidade máxima de 
chamadas que o plataforma computacional genérica suporta.

À medida que os testes foram realizados, modificavam-se os CODEC’s, assim 
como o protocolo. Os experimentos realizados foram divididos em 4 etapas, as quais 
serão expostas nas próximas subseções, assim como seus resultados.

5.3.1 Chamadas SIP

A tabela 11 ilustra os dados coletados com o protocolo SIP. Diante desses dados  
é possível observar que o CODEC GSM suportou o maior número de chamadas nas 
plataformas Raspberry Pi 3 e Banana Pi M3. No entanto, há um elevado consumo 
de memória RAM. Todavia, diante da capacidade de memória RAM do plataforma 
Raspberry Pi 3 de 1GB RAM e Banana Pi M3 de 2GB, esse resultado torna-se 
insignificante. Não obstante, o CODEC GSM possui o menor processamento. Já 
o CODEC G.711a se destaca por ser o CODEC que consome menos energia e 
suporta um número de chamadas significativo por se tratar de uma plataforma com-
putacional genérica.
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Tabela 11 – Dados coletados com o protocolo SIP.

Raspberry Pi 3 SIP
CODEC’s Repouso Alaw Ulaw Gsm Ilbc Speex G.722

Chamadas 
simultâneas

0 257 251 291 211 211 241

Memória (MB) 48,48 95,01 93,92 121,13 102 94,66 125,75
Processamento 

(%)
0,05 64,36 70,55 55,72 100 100 78,89

Corrente 
(energia)

390,76 486,91 691,31 644,37 838,33 848,5 726,43

Banana Pi M3 SIP
Chamadas 
suportadas

0 261 251 305 229 221 249

Memória (MB) 89,04 149,62 139,13 180,09 142,13 142,68 145,57
Processamento 

(%)
0,51 69,05 72,43 63,89 100 100 73,16

Corrente 
(energia)

686,11 890,39 950,45 934,21 1038,25 988,64 905

Orange Pi Plus 2 SIP
Chamadas 
suportadas

0 247 261 251 241 241 251

Memória (MB) 81,97 113,77 125,5 113,51 122,32 124,46 117,83
Processamento 

(%)
0,56 98,97 99,82 99,48 98,67 98,53 99,34

Corrente
 (energia)

805,33 1133,69 1138,51 1119,26 1130,21 1135,64 1137,43

Fonte: Autoria Própria.

Já o plataforma Orange Pi Plus 2, obteve elevado processamento em todos os 
testes. Diante dessa informação, é possível afirmar que esse plataforma não é ideal 
para uso com o Asterisk.

A figura 21 ilustra o comportamento das chamadas realizadas nos 3 plataformas 
embar- cados, a qual permite realizar melhor avaliação e comparação dos dados. 
Todavia, nota-se que o plataforma Orange Pi Plus 2, possui resultados idênticos 
com todos os CODEC’s abordados nesta pesquisa, o que reforça atese de que este 
plataforma não serve para utilizar com o software Asterisk. 



63

Figura 21 – Análise comparativaSIP.

Fonte: Autoria própria.

5.3.2 Chamadas SIP com Transcodificação.

A tabela 12 demonstra os resultados coletados em chamadas realizadas com 
o protocolo SIP e com transcodificação. Nota-se que, com a transcodificação, o 
rendimento das plataformas diminui bastante. Mesmo assim o processamento do 
plataforma Orange Pi Plus 2 permanece elevado.

Desse modo, mais uma vez reforça a afirmação em que esse plataforma não é 
adequado para utilizar o Asterisk. Já nos demais plataformas observa-se que os 
CODEC’s G.711a e G.711u possuem maior número de chamadas simultâneas su-
portadas e menor consumo de processamento, memória e energia.

Além disso, o plataforma Raspberry Pi 3 destaca-se com um considerável con-
sumo de processamento com os CODEC’s G.711a e G.711u, conforme ilustra a 
figura 22.

Tabela 12 – SIP com Transcodificação.

Raspberry Pi 3 SIP
CODEC’s Repouso Alaw Ulaw Gsm Ilbc Speex G.722

Chamadas 
simultâneas

0 119 121 111 87 101 91

Memória (MB) 48,48 87,17,01 95,98 99,47 148,3 247,16 97,49
Processamento 

(%)
0,05 3,97 41,87 68,83 100 100 93,7

Energia
 (corrente)

390,76 438,85 592,64 592,04 821,49 577,56 654,27
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Banana Pi M3 SIP
Chamadas
suportadas

0 131 129 131 109 111 129

Memória (MB) 89,04 136,14 115,63 122,3 121,01 120,95 126,86
Processamento 

(%)
0,51 54,57 41,13 75,87 86,11 93,23 92,48

Energia
 (corrente)

686,11 718,81 844,7 934,56 977,82 987,33 975,25

Orange Pi Plus 2
Chamadas
suportadas

0 101 97 95 87 95 91

Memória (MB) 81,97 132,74 120,92 119,7 120,95 124,95 122,67
Processamento 

(%)
0,56 100 99,99 99,99 99,98 99,99 99,99

Energia 
(corrente)

805,33 1154,52 1150,26 1145,42 1155,57 1159 1157,58

Fonte: Autoria Própria

Figura 22 – Análise comparativa SIP com Transcondificação.

Fonte: Autoria própria.

5.3.3 Chamadas IAX2

Esta subseção aborda os dados coletados com o uso do protocolo IAX2. Os mes-
mos são ilustrados na tabela 13. Observa-se que o CODEC G711.a se destaca com 
baixo consumo de memória, processamento, energia e elevado número de chama-
das simultâneas, nas plataformas Raspberry Pi 3 e Banana Pi M3. Já o Orange Pi 
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Plus 2 obteve como destaque o CODEC GSM devido ao elevado número de chama-
das simultâneas, baixo processamento, consumo de energia e moderado consumo 
de memória. Mas, se comparado aos demais plataformas abordados nesta pesquisa, 
esse é o que possui desempenho inferior conforme mostra a figura 23.

Tabela 13 – Dados coletados com o protocolo IAX2.

Raspberry Pi 3 SIP
CODEC’s Repouso Alaw Ulaw Gsm Ilbc Speex G.722

Chamadas
simultâneas

0 181 163 171 85 75 165

Memória (MB) 48,48 89,54 83,66 78,16 78,99 78,38 82,49
Processamento 

(%)
0,05 52,28 50,67 86,41 95,21 86,64 72,23

Energia 
(corrente)

390,76 67,284 75,122 58,587 73,816 76,871 71,732

Banana Pi M3 SIP
Chamadas
suportadas

0 201 191 201 105 105 181

Memória (MB) 89,04 107,09 107,62 108,77 101,94 103,04 106,08
Processamento 

(%)
0,51 59,82 61,47 47,97 68,06 78,69 53,46

Energia 
(corrente)

686,11 83,392 85,964 82,92 92,7 95,299 86,695

Orange Pi Plus 2
Chamadas
suportadas

0 201 189 201 81 45 91

Memória (MB) 81,97 107,23 105,25 101,09 97,29 91,97 102
Processamento 

(%)
0,56 90,3 89,77 69,78 94 75,27 94

Energia
 (corrente)

805,33 110,878 110,31 110,31 116,047 95,658 93,499

Fonte: Autoria própria.
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Figura 23 – Análise comparativa IAX2.

 Fonte: Autoria própria.

5.34 Chamadas IAX2 com Transcodifi-
cação

A tabela 14 apresenta dados coletados com o uso do protocolo IAX2 com trans-
codificação. De imediato, verifica-se um baixo número de chamadas simultâneas 
suportadas. Diante desse contexto, é possível afirmar que os plataformas embarca-
dos abordados nesta pesquisa não dão suporte ao processo de transcodificação de 
CODEC’s com o protocolo IAX2. Apenas nesse teste o plataforma Orange Pi Plus 
2 não reportou elevado consumo de processamento, conforme ilustra a figura 24.

Tabela 14 – Dados coletados com o protocolo IAX2 com Transcodificação.

Raspberry Pi 3 SIP
CODEC’s Repou-

so
Alaw Ulaw Gsm Ilbc Speex G.722

Chamadas
simultâneas

0 13 14 13 14 14 16

Memória (MB) 48,48 70,81 70,43 70,43 83,48 69,95 84,02
Processamento 

(%)
0,05 14,98 21,46 33,35 29,92 23,3 37,99

Energia
 (corrente)

390,76 389,51 392,62 403,92 467,55 498,12 463
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Banana Pi M3 SIP
Chamadas
suportadas

0 16 14 13 15 12 15

Memória (MB) 89,04 94,18 93,79 93,66 137,07 143,37 98,33
Processamento

 (%)
0,51 27,34 26,44 32,18 28,42 39,57 31,74

Energia 
(corrente)

686,11 725,73 716,77 708,26 758,22 823,97 697,62

Orange Pi Plus 2
Chamadas
suportadas

0 14 12 25 15 15 15

Memória (MB) 81,97 95,12 89,29 94,15 91,29 93,15 92,26
Processamento 

(%)
0,56 25,32 20,06 32,92 31,63 22,05 47,52

Energia 
(corrente)

805,33 846,61 817,15 879,85 874,27 825,3 873,12

Fonte: Autoria própria.

Figura 24 – Análise comparativa IAX2 com transcodificação.

Fonte: Autoria própria.





Nesta obra, foi realizado uma abordagem com técnicas para análise de desem-
penho e eficiência energética em três plataformas embarcadas de última geração 
com uso do sistema de comunicação por voz sobre IP Asterisk, o qual aferiu o 
jitter, delay e vazão com osprotocolos SIPe IAX2 com os CODEC’s G.711a (Alaw), 
G.711u (Ulaw), G.722, Ilbc, Speex e Gsm.

As medições foram realizadas com a finalidade de comparar as três plataformas 
embarcadas com uso do Asterisk. No entanto, os resultados demonstraram grande 
similaridade nos dados, tanto com o protocolo SIP, quanto com o protocolo IAX2, 
isso no requisito network.

Verificou-se também o quantitativo de chamadas simultâneas suportadas em 
cada dis- positivo com os protocolos SIP e IAX2, tanto em chamadas normais quan-
to em chamadas transcodificadas e em paralelo, realizou-se a análise do consumo 
de memória RAM, processamento e energia.

A prototipação foi realizada para comparar as três plataformas embarcadas com 
uso do Asterisk. Os resultados foram significativos. As plataformas Raspberry Pi 3 
e Banana Pi M3 suportam de forma satisfatória um elevado número de chamadas 
simultâneas com consumo de memória, processamento e energia moderado através 
do CODEC G.711a e G.711u. No entanto, a plataforma Orange Pi Plus 2 demos-
trou alto consumo de processamento. Assim, é possível afirmar que essa plataforma 
não é adequada para uso do Asterisk.

Todas as 3 plataformas apresentaram estabilidade durante toda aobra. Não ocor-
rendo nenhuma reinicialização involuntária dos equipamentos, mesmo durante o 
fluxo de elevadas cargas.

Além das técnicas de medições apresentadas é possível acoplar novas técnicas 
e assim substituí-las ou até mesmo aperfeiçoá-las. Realizar testes com técnicas 
diferentes é importante para definir a técnica que possui melhor resultado.

6 Conclusão
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