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Resumo: Tecnologias que usam a internet para a transmissão de voz, conhecidas como

VoIP, oferencem uma alternativa atraente e econômica para os sistemas de telefonia con-

vencionais. Nesse trabalho, desenvolvemos um modelo baseado em sistemas de regras

nebulosas para avaliar a qualidade de um serviço VoIP. Especificamente, nosso modelo

fornece uma nota para a qualidade do serviço considerando apenas a taxa de pacotes

pedidos e o atraso durante a transmissão. Essa nota pode ser usada para o monitora-

mento e/ou controle do serviço de modo que alguns requesitos referentes a qualidade

sejam satisfeitos.

Palavras-chave: Qualidade de serviço, transmissão de voz sobre IP, conjuntos nebu-

losos, sistemas de regras nebulosas.

Introdução

Atualmente, os serviços de telecomunicações não estão mais restritos apenas aos

sistemas de telefonia convencionais. Hoje, temos também a opção de usar a internet

como meio de comunicação em tempo real. Visto que a internet emprega um protocolo

especial chamado IP (do inglês internet protocol), denominamos VoIP (do inglês Voice

over IP) qualquer tecnologia que usa a internet para a comunicação de voz [ANATEL].

É importante lembrar, entretanto, que a internet foi projetada para o tráfego de

dados genéricos, e não necessariamente para a transmissão de voz em tempo real. Conse-
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quentemente, a qualidade dos serviços VoIP pode ser inferior aos serviços convencionais

de telefonia, que foram projetados especificamente para a transmissão de voz [Manousos

et al., 2005]. Nesse contexto, surge a necessidade de medir a qualidade de um serviço

VoIP [Sun and Ifeachor, 2006]. Essa medida pode ser usada para o monitoramento e/ou

controle do serviço de modo que alguns requesitos sejam satisfeitos. Nesse artigo usa-

remos um sistema de regras nebulosas para estimar a qualidade de um serviço (QoS,

quality of service) VoIP.

Muitos fatores podem influenciar a qualidade de um serviço VoIP, includindo

a taxa de pacotes perdidos (ou simplesmente a perda de pacotes), jitter de atraso (ou

simplesmente o atraso) e o codec empregado para a codificação e decodificação do sinal

de voz. Nesse trabalho, iremos estimar a qualidade do serviço VoIP considerando apenas

a perda de pacotes e o atraso. O codec será o mesmo durante todos os experimentos.

Existe na literatura basicamente dois tipos de métodos para avaliar a qualidade

de um serviço VoIP: métodos objetivos e métodos subjetivos [Ferrari, 2007, Sun and

Ifeachor, 2006, Mohamed et al., 2001]. Os métodos objetivos avaliam a qualidade do

serviço VoIP utilizando dados da rede e algumas informações do sistema como o codec

empregado. O modelo-E é um exemplo de método objetivo [ITU, 2005]. Em contraste,

os métodos subjetivos simulam a opinião dos usuários sobre a qualidade do serviço VoIP

[ITU, 1996]. É importante observar que a opinião dos usuários pode variar dependendo

da ĺıngua empregada e dos serviços de telefonia que os usuários estão acostumados a

utilizar [Mohamed et al., 2001]. O método que utilizaremos nesse trabalho para analizar

a qualidade do sistema VoIP pode ser classificado como um método subjetivo pois foi

projetado a partir da nossa concepção de como deve ser a qualidade do serviço VoIP

conhecidos a perda e o atraso da rede.

Finalmente, gostaŕıamos de lembrar que a estimativa da QoS deve ser efetuada

em tempo real na ordem de milissegundos. Portanto, nesse trabalho buscamos um algo-

ritmo que efetue poucas operações de ponto flutuante (flops) [Burden and Faires, 2004].
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Optamos assim por um método que efetua, na grande maioria, operações de máximos e

mı́nimos.

Conceitos Básicos da Teoria dos Conjuntos Nebulosos

A Teoria dos Conjuntos Nebulosos (ou Conjuntos Fuzzy) foi introduzida em 1965

pelo matemático Loft Zadeh no intuito de representar matematicamente conceitos vagos

empregados frequentemente na linguagem cotidiana [Zadeh, 1965, Zadeh, 1979]. Conjun-

tos nebulosos foram usados com sucesso para resolver diversos problemas com aplicações

cientificas e/ou na área de engenharia [Barros e Bassanezi, 2006, Kosko, 1992, Lee, 2005,

Pedrycz and Gomide, 2007]. Sobretudo, a teoria dos conjuntos nebulosos oferece uma

ferramenta eficiente para a manipulação de termos expressos em palavras [Zadeh, 1996].

Nesse trabalho, usaremos conjuntos nebulosos para modelar e manipular conceitos vagos

como a noção de “serviço ruim”, “perda impercept́ıvel” e “atraso inaceitável”.

Um conjunto nebuloso, definido sobre um universo de discurso X, é caracterizado

por uma função de pertinência que atribui um valor no intervalo [0, 1] para cada ele-

mento x ∈ X. Em outras palavras, um conjunto nebuloso é descrito por uma função

A : X → [0, 1]. O valor A(x) representa o grau de compatibilidade de x ∈ X com o

conceito representado por A, i.e., A(x) representa o quanto x é A. As Figuras 1, 2 e

3 apresentam exemplos de conjuntos nebulosos definidos sobre o intervalo unitário, i.e.,

conjuntos nebulosos onde o universo de discurso é X = [0, 1]. Especificamente, essas

figuras apresentam os conjuntos nebulosos que usamos para avaliar a qualidade de um

serviço VoIP.

A Figura 1 apresenta os três conjuntos nebulosos que foram usados para descrever

a taxa de pacotes perdidos, ou simplesmente a perda de pacotes. Esses conjuntos nebulo-

sos representam os conceitos de perda impercept́ıvel, perda aceitável e perda inaceitável de

pacotes e foram denotados por A1, A2 e A3, respectivamente. Assim, uma perda de paco-

tes correspondente à 0.6 possui compatibilidade 0 com o conceito de perda impercept́ıvel,
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Figura 1: Conjuntos nebulosos usados para modelar a taxa de pacotes perdidos.

0.8 com o conceito de perda aceitável e 0.2 com os conceito de perda inaceitável. De um

modo similar, a Figura 2 apresenta conjuntos nebulosos B1, B2 e B3 que representam os

conceitos de atraso impercept́ıvel, aceitável e inaceitável, respectivamente. Desse modo,

um atraso de 0.2 é 0.6 impercept́ıvel, 0.4 aceitável e nada compat́ıvel com o conceito

inaceitável. Finalmente, a Figura 3 apresenta os conjuntos nebulosos que descrevem a

qualidade do serviço VoIP. Especificamente, essa figura apresenta os conjuntos nebulosos

C1, C2, . . . , C5 que representam os conceitos de serviço excelente, bom, regular, ruim e

péssimo, respectivamente.

Operações com Conjuntos Nebulosos

Muitas operações com conjuntos nebulosos são efetuadas usando o conceito de

conjunção nebulosa e disjunção nebulosa. Conjunções e disjunções nebulosas generalizam

os conceitos clássicos de conjunção e disjunção, i.e., os operadores “e” e “ou” da lógica

booleana [Klir and Yuan, 1995, Pedrycz and Gomide, 2007, Zadeh, 1965].

Uma conjunção nebulosa é uma operação binária CF : [0, 1] × [0, 1] → [0, 1] cres-
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Figura 2: Conjuntos nebulosos usados para modelar o jitter de atraso da rede.
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Figura 3: Conjuntos nebulosos usados para modelar a qualidade do serviço VoIP.

5



cente em ambos os argumentos que satisfaz as equações CF(0, 0) = CF(1, 0) = CF(0, 1) =

0 e CF(1, 1) = 1 [Valle, 2007, Valle and Sussner, 2008]. O mı́nimo é um exemplo de con-

junção nebulosa comutativa e associativa. Nesse trabalho denotaremos o mı́nimo usando

o śımbolo “∧”. Lembre-se que esse śımbolo é usado para representar o conectivo “e” na

lógica clássica [Barros e Bassanezi, 2006, Nguyen and Walker, 2000]. Em particular, o

mı́nimo entre vários elementos a1, . . . , an será denotado por
∧n

i=1
ai.

De um modo similar, uma disjunção nebulosa é uma operação binária DF : [0, 1]×

[0, 1] → [0, 1] crescente em ambos os argumentos que satisfaz as condições DF(0, 0) = 0

e DF(1, 0) = DF (0, 1) = DF(1, 1) = 1. A operação de máximo, denotada nesse artigo

através do śımbolo “∨”, é um exemplo de disjunção nebulosa.

Nesse artigo empregaremos apenas o mı́nimo e o máximo como conjunção e dis-

junção nebulosa. Antes de prossegir, entretando, gostaŕıamos de apresentar algumas

observações sobre essas duas operações.

Do ponto de vista matemático, a classe de todos os conjuntos nebulosos com as

operações de máximo e mı́nimo, aplicadas pontualmente, representa um reticulado com-

pleto [Birkhoff, 1993]. Nesse trabalho não discutiremos as propriedades dessas estruturas

algébricas. Todavia, gostaŕıamos de mencionar que reticulados completos formam a base

para muitas técnicas de processamento e análise de imagens e inteligência computacional

[Banon et al, 2007, Heijmans, 1994, Kaburlasos, 2006, Ritter and Wilson, 2001, Kabur-

lasos and Ritter, 2007]. Do ponto de vista computacional, as operações de máximo e

mı́nimo não geram erros de arredondamento e podem ser efetuadas de forma rápida e

eficiente [Ritter and Wilson, 2001].

Sistemas de Regras Nebulosas

Nesse trabalho utilizaremos sistemas de regras nebulosas para estimar a qualidade

de um serviço VoIP. Uma regra nebulosa é qualquer sentença da forma se-então onde os

antecedentes e/ou conseqüentes são conjuntos nebulosos [Barros e Bassanezi, 2006, Klir
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SRNs B1 B2 B3

A1 C5 C4 C3

A2 C4 C3 C2

A3 C3 C2 C1

Tabela 1: Sistema de regras usado para avaliar a qualidade do serviço VoIP.

and Yuan, 1995, Nguyen and Walker, 2000, Pedrycz and Gomide, 2007]. A seguinte sen-

tença é um exemplo de regra nebulosa se considerarmos os conjuntos nebulosos definidos

nas Figuras 1, 2 e 3:

Se a perda é impercept́ıvel e o atraso é impercept́ıvel, então o serviço é ótimo. (1)

Várias regras nebulosas formam um Sistema de Regras Nebulosas (SRNs). Note que

SRNs podem ser constrúıdos a partir da nossa concepção de como o sistema deve funci-

onar [Klir and Yuan, 1995, Pedrycz and Gomide, 2007]. No nosso caso, elaboramos um

SRNs para avaliar a qualidade do serviço VoIP usando nossa percepção sobre a taxa de

pacotes perdidos e o jitter de atraso da rede.

É importante observar que um SRNs com dois antecedentes e um conseqüente

pode ser expresso de forma compacta usando uma tabela onde os conjuntos nebulosos

do antecedente formam as linhas e colunas e os elementos no interior da tabela represen-

tam os conseqüentes. Por exemplo, nesse trabalho consideramos o SRNs apresentado na

Tabela 1. Aqui, as linhas e as colunas correspondem aos conjuntos nebulosos definidos

nas Figuras 1 e 2, respectivamente. Os conjuntos nebulosos no interior da tabela corres-

pondem aos conjuntos nebulosos apresentados na Figura 3. Note que a interação entre

a primeira linha e a primeira coluna, i.e., a interação de A1 e B1, resulta no conjunto

nebuloso C5. Em outras palavras, temos a regra apresentada em (1).

Matematicamente, podemos representar um SRNs como segue onde Aξ, Bξ e Cξ
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são conjuntos nebulosos em X, Y e Z, respectivamente:

Se x é Aξ e y é Bξ , então z é Cξ , para ξ = 1, . . . , k. (2)

Dados elementos x ∈ X e y ∈ Y, podemos deduzir (ou inferir) um conjunto nebuloso C

em Z como segue.

Primeiro, note que os valores Aξ(x) e Bξ(y) representam o quanto x é Aξ e o

quanto y é Bξ, para ξ = 1, . . . , k. Desse modo, o valor λξ = Aξ(x) ∧ Bξ(y) avalia a

veracidade da sentença “x é Aξ e y é Bξ”. Se λξ = 0, então a regra ξ não deve contribuir

para a dedução do conjunto nebuloso C. Por outro lado, se λξ = 1, então o conjunto

nebuloso C deduzido pelo SRNs deve conter o conseqüente da regra ξ, i.e., Cξ deve estar

contido em C. Valores λξ entre 0 e 1 devem contribuir parcialmente para o cálculo de

C. Essas observações podem ser capturadas limitando os valores do conseqüente Cξ à

λξ, para todo ξ = 1, . . . , k. Em outras palavras, definimos λξ ∧ Cξ(z) como sendo a

contribuição da regra ξ para o conjunto nebuloso C avaliado em z ∈ Z. Finalmente,

como o processo de dedução deve levar em consideração todas as regras, definimos o

conjunto nebuloso C como segue para todo z ∈ Z:

C(z) =

k
∨

ξ=1

(

λξ ∧ Cξ(z)
)

=

k
∨

ξ=1

(

Aξ(x) ∧ Bξ(y) ∧ Cξ(z)
)

. (3)

Por exemplo, considere um valor de perda igual a 0,6 e um atraso de 0.2. Introduzindo

esses dados no SRNs apresentado na Tabela 1 com os conjuntos nebulosos das Figuras

1, 2 e 3, obtemos o conjunto nebuloso C representado na Figura 4.

O processo descrito acima é chamado método de inferência de Mamdani [Klir and

Yuan, 1995, Nguyen and Walker, 2000, Pedrycz and Gomide, 2007]. Outros métodos

de inferência incluem os métodos de Larsen, Kosko e Yager [Kosko, 1992, Pedrycz and

Gomide, 2007, Yager and Filev, 1994].

Finalmente, observe que o método de inferência de Mamdani apresenta como

sáıda um conjunto nebuloso C em Z. Podemos utilizar um método de defuzzificação para

determinar um valor z∗ ∈ Z que representa o conjunto nebuloso C [Pedrycz and Gomide,
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Figura 4: Função de pertinência do conjunto nebuloso C deduzido pelo SRNs da Tabela

1 quando uma perda de 0.6 e um atraso de 0.2 são apresentados.

2007]. Neste trabalho, adotamos o centro de área como método de defuzzificação. O

centro de área define z∗ através da seguinte equação onde {z1, . . . , zn} é uma partição

do universo de discurso Z:

z∗ =

∑n

j=1
C(zj)zj

∑n

j=1
C(zj)

. (4)

Por exemplo, o método de defuzzificação dado pela Equação 4 aplicado ao conjunto C

da Figura 4 fornece o valor 0.57. Esse valor indica a qualidade do serviço VoIP para uma

taxa de 0.6 pacotes perdidos e um jitter de atraso de 0.2.

É importante observar que um SRNs com o método de inferência de Mamdani e o

centro de área como técnica de defuzzificação representa um aproximador universal, i.e.,

esse processo pode ser usado para aproximar uniformemente qualquer função cont́ınua

definida em um compacto [Bando, 2002, Castro and Delgado, 1996].

Experimentos Computacionais e Considerações Finais

Para avaliar o desempenho do modelo baseado no SRNs da Tabela 1, consideramos
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os dados adquiridos por Ferrari [Ferrari, 2007]. Esses dados contém 47 amostras que

foram coletadas usando uma variação do sistema QVoIP, que emprega o codec G. 711.

Para cada amostra, temos a taxa de pacotes perdidos, o jitter de atraso e uma nota

atribúıda para a qualidade do serviço1. As notas foram obtidas calculando a média das

notas fornecidas por 7 pessoas. É importante observar que todas as variáveis, i.e., perda,

atraso e nota, foram confinadas ao intervalo [0, 1], por meio de uma transformação afim.

O Erro Quadrático Médio (EQM) e Erro Percentual Médio Normalizado (EPMN)

obtido considerando as 47 amostras foram 0.008 e 10%, respectivamente. Lembre-se que

essas medidas são calculadas através das seguintes equações onde N = 47 refere-se ao

número de amostras, os valores q1, . . . , qN denotam a média das notas fornecidas pelas

7 pessoas e q̂1, . . . , q̂N correspondem aos valores fornecidos pelo SRNs.

EQM =
1

N

N
∑

i=1

(qi − q̂i)
2 e EPMN =

100

N
×

(

N
∑

i=1

|qi − q̂i|

qi

)

. (5)

Realizamos também experimentos considerando uma rede neural artificial. Es-

pecificamente, utilizamos o Perceptrons de Múltiplas Camadas com uma única camada

oculta com 5 neurônios artificais e treinado com o Algoritmo de Retropropagação tra-

dicional [Haykin, 1999, Hassoun, 1995, Ripley, 1996]. É importante observar que esse

é um dos modelos de rede neural artificial mais empregado na literatura. Sobretudo,

vários pesquisadores utilizaram essa rede neural artificial para avaliar a qualidade de um

serviço VoIP [Ferrari, 2007, Mohamed et al., 2001, Sun and Ifeachor, 2006].

Para avaliar o desempenho da rede neural artificial, dividimos aleatoriamente as 47

amostras em 3 conjuntos [Haykin, 1999, Ripley, 1996]. Precisamente, 15 amostras foram

usadas para treinamento (i.e., para determinar os valores das conexões sinápticas da rede

neural), 10 amostras foram usadas para validação (i.e., foram usadas como critério de

parada do algoritmo de retropropagação) e 22 amostras foram usadas para teste (para

avaliar realmente a performance da rede neural). O EQM e o EPMN fornecidos pela rede

1Especificamente, as notas para a QoS correspondem à uma normalização do Mean Opinion Score

(MOS). [ITU, 1996]
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neural após 100 simulações foram 0.003 e 4%, respectivamente. Note que esses valores

são menores que os erros fornecidos pelo SRNs. Entretanto, algumas observações podem

ser feitas com respeito às redes neurais artificiais e o SRNs.

Redes neurais artificiais são modelos que “aprendem” com dados. Portanto, uma

rede neural terá uma boa performance somente se uma grande quantidade de dados esti-

verem dispońıveis [Hassoun, 1995, Ripley, 1996]. No nosso caso, temos apenas 47 amos-

tras que foram divididas em 3 conjuntos. Logo, temos poucos dados. Além disso, como

muitos pesquisadores afirmam, redes neurais artificiais representam “caixas-pretas”, i.e.,

não conseguimos extrair muitas informações sobre esses modelos [Pedrycz and Gomide,

2007].

Em contraste, SRNs são projetados partindo da nossa concepção de como deve

ser a qualidade do serviço VoIP conhecidos a taxa de pacotes perdidos e o jitter de atraso

da rede. Portanto, não precisam de um grande banco de dados, como é o nosso caso.

Sobretudo, SRNs são modelos transparentes e de fácil compreensão. Pretendemos cole-

tar mais dados sobre a qualidade do serviço VoIP no futuro. Esses dados serão usados

para ajustar (ou refinar) os conjuntos nebulosos que definem os antecedentes e os con-

seqüentes do SRNs.
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Mohamed, S., Cervantes-Pérez, F., and Afifi, H. Integrating networks measure-

ments and speech quality subjective scores for control purposes. In Proceedings

of the Twentieth Annual Joint Conference of the IEEE Computer and Communications

Societies (INFOCOM 2001)., volume 2, pages 641 – 649, Anchorage, Alaska, 2001.

Nguyen, H. T. and Walker, E. A. A First Course in Fuzzy Logic. Chapman &

Hall/CRC, Boca Raton, 2 edition, 2000.

Pedrycz, W. and Gomide, F. Fuzzy Systems Engineering: Toward Human-Centric

Computing. Wiley-IEEE Press, New York, 2007.

Ripley, B. D. Pattern Recognition and Neural Networks. Cambridge University

13



Press, Cambridge, 1996.

Ritter, G. X. and Wilson, J. N. Handbook of Computer Vision Algorithms in

Image Algebra. CRC Press, Boca Raton, 2 edition, 2001.

Sun, L. and Ifeachor, E. Voice quality prediction models and their application

in VoIP networks. IEEE Transactions on Multimedia, 8(4):809–820, 2006.

Valle, M. E. Fundamentos e Aplicações de Memórias Associativas Morfológicas
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