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Introdução
 

Parabéns por adquirir o CB3000 TDMoE!

O CB3000 TDMoE foi desenvolvido para atender soluções onde é
necessária comunicação entre interfaces de telefonia analógicas
FXO/FXS e digitais E1/Ethernet, através dos protocolos
R2/ISDN/TDMoE.

O CB3000 TDMoE é compatível com o IP-PBX Asterisk*, podendo
preservar os investimentos de estrutura do sistema de telefonia
convencional. Por ser bastante robusto o CB3000 TDMoE atende
as diversas aplicações utilizando terminais telefônicos, interfaces
celulares, linhas telefônicas analógicas e digitais.

O CB3000 TDMoE possui duas famílias que se diferem na
capacidade e tamanho físico, o CB3000 TDMoE que é apresentado
em um gabinete de 1U para ser fixado em rack de 19" e CB3000
TDMoE SL que é apresentado em um compacto gabinete 1U de
11".

A modulariade do CB3000 TDMoE é de 16 canais analógicos FXO
e/ou FXS podendo alcançar até 32 canais no CB3000 TDMoE SL e
até 64 canais analógicos no CB3000 TDMoE utilizando a interface
Ethernet com o protocolo TDMoE.

O CB3000 TDMoE possui a funcionalidade de bridge** conectando
a interface E1 com a interface Ethernet usando o protocolo
TDMoE. O sistema de bridge também funciona com até 32 canais
analógicos usando a mesma interface Ethernet e o protocolo
TDMoE.

* = Asterisk é um software open source. A integração é possivel utilizando uma placa E1 ou uma interface
ethernet com o protocolo TDMoE.
** = A funcionalidade de bridge requer uma licença para o funcionamento.
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Introdução
 

Exemplo de interligação do Channel Bank ao SERVIDOR IP PBX
Asterisk para a instalação de telefones analógicos e interface
celular
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Instalação do CB3000 TDMoE
Check List

Check List

Primeiramente verifique os itens dentro da embalagem:

Item Qtd Conteúdo

1 1 Equipamento CB3000 TDMoE

2 1 Cabo de energia

3 1 Cabo USB

4 1 CD-ROM contendo licença CB3000 Tools, Drivers USB
e Manual eletrônico
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Preparação Física

Preparação Física

O CB3000 TDMoE é oferecido em 2 tipos de gabinetes com 1U de
altura e dimensões de 277 x 350 x 44,50 mm na versão CB3000
TDMoE SL e 484,40 x 350 x 44,50 mm na versão CB3000 TDMoE
podendo ser fixado no rack de 19" ou apoiado sobre uma bandeja.
Dentro do gabinete estão todos os circuitos necessários para a
sua operação.

CB3000 TDMoE SL:

CB3000 TDMoE:

O CB3000 TDMoE necessita de um computador com uma porta
USB disponível para a configuração.

Atenção!
Não abra o equipamento, não toque nos terminais
dos canais, sob o risco de choque elétrico e perda
da garantia.
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Instalação do CB3000 TDMoE
Preparação Física

A escolha do local de instalação

A escolha correta do local é um fator importante para o bom
funcionamento do equipamento.

Escolha um local levando em consideração a facilidade de
convergência dos cabos telefônicos, a partir do DG (Distribuidor
Geral). Lembre-se que na capacidade final converge um volume
razoável de cabos para o equipamento. Tenha sempre em mente
uma futura expansão, o que acarretará no aumento desse volume
de cabos.
O local deve ter um apoio firme e plano, capaz de suportar com
segurança o equipamento. Equipamentos mais os cabos podem
ultrapassar 5 kg.

O ambiente deve ser fresco e livre de umidade e poeira, porém
dispensa-se necessidade de ambiente controlado ou refrigerado.
Se o acessório No-Break estiver presente na instalação e as
baterias forem do tipo chumbo-ácidas, então o local deve ser
ventilado já que essas baterias emanam gases corrosivos e
tóxicos.
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Instalação do CB3000 TDMoE
Rede elétrica e aterramento

Rede elétrica e aterramento

A Rede Elétrica deve estar disponível ao lado do equipamento,
preferencialmente do lado direito, no padrão brasileiro de
tomadas de acordo com a norma NBR 14136 com tensões entre
108V a 240V. O consumo é baixo, no máximo atinge 100W ±10%
mas é recomendável a utilização de circuito alimentador desde o
quadro de distribuição geral e usando dispositivos de proteção
(disjuntores) por fase utilizada.

A facilidade de aterramento é imprescindível no local, NUNCA
conecte interfaces E1 / ETH1 / ETH2 / FXS / FXO a um
equipamento telefônico sem a prévia conexão do cabo terra nos
circuitos de proteções, mesmo que por curto espaço de tempo ou
que o equipamento esteja esteja desligado. A resistência de terra
recomendada terá de ser menor que 5 ohm medida com o
Terrômetro, nunca use multímetros para medir resistências de
terra.

Considerando as possíveis falhas no abastecimento de energia
elétrica, sugerimos a instalação de um sistema de proteção contra
falhas de energia elétrica tipo No-Break.

 ATENÇÃO: É altamente recomendável interligar
equipamentos acoplados ao CB3000 TDMoE na mesma
rede elétrica e mesmo aterramento, a fim de evitar o
efeito de DDP (Diferença de Potencial) que pode gerar
desde um ruído no áudio ou até a danificação dos
circuitos internos.
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Instalação do CB3000 TDMoE
Rede Telefônica

Rede Telefônica

O cabeamento telefônico deve possuir canaleta independente para
os canais FXS, FXO, E1 e rede elétrica, seu acesso ao CB3000
TDMoE se dá pela parte frontal do equipamento e alimentação na
parte traseira.

A utilização de canaleta independente aumenta a isolação de
correntes induzidas e produzidas por intempéries incidentes das
linhas telefônicas.

Certifique que os cabos estão distantes de fontes geradoras de
ruído elétrico como rádios, transmissores, fontes de alta potência
e amplificadores.

A fiação de alimentação deve ser mantida, na medida do possível,
longe dos cabos telefônicos. O mesmo se aplica aos cabos de
comunicação que interliga o bastidor ao computador externo ou
equipamentos de dados.

A Rede Telefônica no CB3000 TDMoE utiliza cabeamento ao estilo
de instalações de informática, sendo completamente compatível
com instalações de rede estruturada. Os cabos podem ser
confeccionados in loco.

O CB3000 TDMoE tem os canais FXS com circuito balanceado e foi
desenvolvido para trabalhar com cabos STP / UTP / FI, com cabo
AWG 2 x 22 pode-se chegar a aproximadamente 3km de distância
com resistência de loop de 600 ohm incluindo o telefone.

As conexões do CB3000 TDMoE são via conexão USB, E1 R2
Digital, Ethernet, FXS e/ou FXO. Cuide de fazer um cabo de
dimensões apropriadas. Lembrando que o canal FXS é projetado
para conectar-se a um terminal telefônico, tronco de um PABX,
Fax ou modem. O canal FXO pode receber uma linha telefônica,
ramal de um PABX ou interface celular.
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Instalação do CB3000 TDMoE
Rede Telefônica

O local deve ser previamente preparado com rede
elétrica, aterramento e cabeamento telefônico.
É recomendado a inclusão de proteção elétrica para os
canais analógicos e demais dispositivos conectados.
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Instalação do CB3000 TDMoE
Rede Telefônica

Portas do CB3000 TDMoE

Como o CB3000 TDMoE contém portas analógicas FXS ou FXO e
portas digitais (canais do E1) elas são identificadas para fins de
configuração como:

Canais da Interface E1: 1 até 30
Canais da Interface ETH: 1 até 32
Canais da Interface CB1600 1: 101 até 116
Canais da Interface CB1600 2: 117 até 132

Canais da Interface E1: 1 até 30
Canais da Interface ETH: 1 até 64
Canais da Interface CB1600 1: 101 até 116
Canais da Interface CB1600 2: 117 até 132
Canais da Interface CB1600 3: 133 até 148
Canais da Interface CB1600 4: 149 até 164

Obs: O conjunto de portas FXO são identificados por leds
vermelhos e FXS amarelos.
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Instalação do CB3000 TDMoE
Cabeamentos e conexões ao bastidor

Cabeamentos e conexões ao bastidor

O CB3000 TDMoE faz largo uso de conexões utilizando conectores
RJ45, que permitem uma grande simplicidade de operação e
manufatura em campo.

O instalador de posse de um alicate de crimpagem, conectores e
cabos, todos do tipo utilizado em instalações de informática, é
capaz de efetuar a montagem de qualquer cabo.

CB3000 TDMoE SL:

CB3000 TDMoE:

O CB3000 TDMoE permite o funcionamento do E1 ou ETH TDMoE
dependendo da quantidade de canais e configurações lógicas, é
possível fazer o cascateamento do CB3000 TDMoE com outro
CB3000 TDMoE utilizando a porta ETH com o protocolo TDMoE,
desde que respeitando a quantidade máxima de 4 equipamentos
CB3000 TDMoE interligados.
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Instalação do CB3000 TDMoE
Montagem dos cabos para as interface FXS e FXO

Montagem dos cabos para as
interface FXS e FXO

As interfaces FXS e FXO utilizam um formato de cabo padronizado
para o uso dos mesmos:

· Cabo de Conexão para o Bastidor

Utiliza-se os pinos 1-2 para 1° canal, 3-4 para o 2° canal, 5-6
para o 3° canal e 7-8 para o 4°canal.
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Instalação do CB3000 TDMoE
Montagem do cabo para a interface E1 R2 digital

Montagem do cabo para a interface
E1 R2 digital

A interface E1 R2 Digital conecta-se com um equipamento com
outra interface E1 R2 Digital ou modem HDSL externo através de
cabo UTP, STP ou fio FI com dois pares trançados e 120 ohms de
impedância terminado em conector tipo RJ45 ou alternativamente
via cabo coaxial 75 ohms, terminado em conectores BNC com a
utilização de um BALUN (BNC/RJ45) (75/120 ohms).

Caso o outro equipamento utilize o mesmo tipo de conexão e o
link não entrar em sincronismo, isto é o Led verde do E1 não
acender e vermelho permanecer aceso, experimente montar um
cabo na configuração crossover, no outro lado do cabo faça a
inversão dos fios dos sinais TX-GND pinos 4-5 e RX-GND 1-2.
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Instalação do CB3000 TDMoE
Cabo sync para o cascateamento entre equipamentos

Cabo sync para o cascateamento
entre equipamentos

A interligação fisica entre os equipamentos CB3000 TDMoE para
realizar o cascateamento é muito simples, são necessários dois
cabos, um cabo de rede padrão Cat5e para a conexão entre as
portas Ethernet (ETH1 e ETH2) e outro cabo para o sincronismo
interligados via porta E1 feito conforme a figura abaixo para a
correta temporização entre os equipamentos.

Por quê usar o cabo de sincronismo?
Equipamentos sincronos necessitam de uma base de tempo para a
transmissão e recepção de dados, a temporização do CB3000
TDMoE baseia-se no sincronismo do E1. Mesmo com o CB3000
TDMoE sendo Master para a temporização do Asterisk, uma
diferença mínima entre o relógios internos (clock) dos
equipamentos CB3000 TDMoE pode gerar falta de sincronismo na
transmissão e áudio, provocando pequenas perdas no sinal e,
consequentemente, resultando em ruído (click) ou picote no áudio
de tempo em tempos.

Com o cabo de sincronismo garante-se que os CB3000 TDMoE
operem sincronamente.

Cabo de sincronismo para CB3000 TDMoE em forma de cascata:
Equipamento Master: Usar Tx - pinos 1 e 2
Equipamentos Slave: Usar Rx - pinos 4 e 5
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Instalação do CB3000 TDMoE
Cabo sync para o cascateamento entre equipamentos

O equipamento sincronizador (Master) deverá ter o parametro e1_sync=3 e
os receptores (Slave) e1_sync=0.
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Ativação
Procedimentos Preliminares

Procedimentos Preliminares

Antes de conectar o bastidor do CB3000 TDMoE na rede AC,
verifique os seguintes pontos:

· Verifique a tensão da tomada a ser utilizada se é no
mínimo 110 Volts e no máximo 220 Volts com tolerância
de ±10%;

· É altamente recomendável a conexão de fio terra na
tomada;

· Não é necessário que a rede de telefonia (os cabos para o
DG) ou as conexões de dados estejam conectados nos
módulos. A conexão desses cabos pode ser antes ou
depois da ativação, indiferentemente.
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Ativação
Procedimentos Preliminares

Ativação do CB3000 TDMoE

Conecte o plug do Cabo de Força à rede AC e ligue a chave
liga/desliga. Observe o comportamento dos leds, descritos a
seguir:

t(s) Momento Ação

0 Ao energizar o CB3000
TDMoE

Leds verdes das CB1600 e POWER
acendem
Leds amarelos (canais) das
CB1600 acendem

1 Inicialização Leds amarelos (canais) apagam

2 Inicialização Leds amarelos (canais) correm
(varredura)

3 Final de Inicialização Leds amarelos apagam-se ou
permanece aceso o canal com o
telefone fora do gancho (FXS)

4 E1 Configurado e sincronizado o E1 o
Led verde acende

4 ETH Se configurado o TDMoE e
conectado ao servidor o led lampeja

Caso não ocorra a inicialização esperada verifique os seguintes
itens:

· Energização da tomada;
· Cabo de força AC;
· Fusível do equipamento queimado

Se o equipamento não apresentar nenhuma atividade ou atividade
parciais entre em contato com o representante para assistência
técnica.
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Programações

Programações

O CB3000 TDMoE sai de fábrica com as programações padrões
que ficam armazenados em uma memória não volátil e são
configurados:

Seção canais E1:
· Sincronismo recebido pelo link (Slave Mode);
· Inibido CRC4;
· Nível de MFC em -13 dBm (Não aplicável no modo R2);
· Ocupação de porta fixa;
· Aguarda por recebimento de MCDU (4 dígitos) da central

externa (Não aplicável no modo R2);
· Desabilitado o bloqueio de chamadas a cobrar (Não

aplicável no modo R2);
· Cancelador de eco desabilitado;
· Acesso livre às portas.

Seção canais TDMoE:
· TDMoE desativado se E1 for ativado;
· MAC Address destino desconfigurado como

00:00:00:00:00:00;
· Gerando sincronismo TDMOE;
· Sub-endereço TDMoE = 0;
· Quantidade de canais TDMoE correspondente ao

hardware;
· Interface Ethernet sem auto negociação, velocidade

fixada em 100Mbps e full duplex;
· Ocupação fixa;
· Acesso livre às portas.

Seção configuração nos canais:
· Se a configuração padrão for para E1 MFC5c é habilitado

interconexão entre canais com #;
· Ocupação fixa associado canal/juntor.

Seção canais FXS / FXO:
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Informações Preliminares
Programações

· Acesso livre a todos canais;
· Sem detecção de inversão de polaridade;
· Quantidade de canais analógicos correspondente ao

hardware;
· Cancelador de eco habilitado nos canais analógicos se a

comunicação for via link E1.

Se o equipamento for configurado com mais de 30
canais analógicos será definido padrão TDMoE ao invés
de E1.
Os canais TDMoE não permitem o cancelamento de eco
via hardware através do CB3000 TDMoE.
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Informações Preliminares
Programações

Tons e cadência

Para comunicar-se com o equipamento, o usuário usa o teclado de
seu aparelho telefônico e recebe informações do sistema por
intermédio de tons. Utilizando tons, são diversos tipos diferentes,
variando em frequência e cadência.

Aprenda a reconhecer a linguagem do CB3000 TDMoE,
identificando o tom enviado:

· TOM DE DISCAR
É um tom contínuo de 425Hz que se ouve ao retirar o monofone
do gancho e, significa que o CB3000 TDMoE está às ordens
aguardando instruções e o sistema está apto a recolher os dígitos
para serem enviadas à central externa.

· TOM DE OCUPADO
É um tom característico de cadência fixa de 250ms de silêncio e
250ms com TOM de 425 Hz que se ouve ao tentar acessar um
recurso indisponível ou falha no E1.

· TOM DE CONTROLE DE CHAMADA
Sempre que o usuário solicita conexão com outro aparelho e este
está disponível, o sistema faz com que toque. Enquanto não
atende, o usuário chamador ouve o Tom de Controle de Chamada.
Tem cadência característica, com um tom de 1s seguido de um
intervalo de 4s sem tom de 425 Hz.

· TOQUE DE CHAMADA EXTERNA (RING)
Toque simples com 1s tocando e interrupção em intervalos de 4
segundos, é o mesmo toque convencional das centrais públicas.
Indica que um ramal está recebendo uma ligação, é fornecido
uma tensão de 65VRMS e 25Hz.

· TOQUE DE CHAMADA INTERNA (RING)
Toque duplo tocando duas vezes dentro de 1s e interrupção em
intervalos de 4 segundos, este toque diferencia uma chamada
interna entre ramais da externa. Indica que um ramal está
recebendo uma ligação, é fornecido uma tensão de 65VRMS e



DigiVoice Channel Bank 24

Copyright © 2012 DigiVoice Tecnologia em Eletrônica

Informações Preliminares
Tons e cadência

25Hz.

No modo de sinalização R2 e TDMoE os tons são
gerados por um equipamento externo.
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Identificação de Chamadas (CALLER
ID)

O tipo de identificação de chamadas no CB3000 TDMoE funciona
dependente da sinalização utilizada, conforme a explicações
descritas abaixo:

· E1 R2
Funcionamento somente com a sinalização DTMF, o CB3000
TDMoE utiliza os recursos de geração e detecção de sinais das
placas E1 da Digivoice para a comunicação.
O parâmetro cid_pos= <tempo em ms> deverá se programado
nas interfaces FXS para atrasar a emissão do sinal de ring e não
interferir com o sinal do caller id dtmf. O tempo de 2000 ms é o
suficiente.

· E1 R2 MFC5c
Funcionamento somente com a sinalização DTMF, o CB3000
TDMoE utiliza recursos próprios de geração e detecção de sinais, o
envio do BINA para o E1 é via MFC.
Em uma ligação entrante via FXO -> E1, o CB3000 TDMoE emite o
BINA via MFC se o equipamento solicitar A-5 (Categoria e
Identificação).
Em uma chamada sainte E1 -> FXS, o CB3000 TDMoE deverá
solicitar o BINA na troca MFC com o parâmetro cid_pos= 1 nas
interfaces FXS e E1.

· ETH TDMoE
Funcionamento com as sinalizações DTMF / FSK na detecção dos
canais FXO e envio de FSK nos canais FXS. Quando o canal FXO
recebe DTMF, o CB3000 TDMoE converte para FSK bell 202 e
transmite para o DAHDI do Asterisk que por sua vez reconhece e
gera nativamente esse tipo de sinalização. É necessário configurar
o arquivo chan_dahdi.conf para o correto funcionamento como
segue o exemplo abaixo:

context= from-pstn
signalling= fxs_ks
usecallerid= yes
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cidsignalling= bell
channel=> 1-4
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Informações Preliminares
Identificação de Chamadas (CALLER ID)

Discagem

A comunicação entre o usuário de um aparelho telefônico comum
e o sistema faz-se por intermédio de discagens. Há duas técnicas
de discagem empregadas pelos aparelhos telefônicos: Decádica
(PULSE) e Multifreqüêncial (TONE). Aprenda a distingui-las para
efeito de funcionalidade do seu equipamento, já que o CB3000
TDMoE aceita somente discagens DTMF:

· DISCAGENS DECÁDICAS (PULSE)
Os aparelhos de disco e a primeira geração de aparelhos de
teclado utilizam-se dessa técnica. Enviam dígitos através de uma
série de pulsos, ouvidos como o som de pica-paus. É uma técnica
já ultrapassada. A maioria dos aparelhos telefonicos comuns
costumam ter uma chave que os tornam decádicos (PULSE) ou
multifreqüênciais (TONE). Se houver opção, opte pelo
multifreqüêncial.

· DTMF / MULTIFREQÜENCIAL / DISCAGEM POR TOM (TONE)
Discagem multifreqüêncial é a técnica adotada pelos atuais
aparelhos telefônicos. Enviam dígitos para o CB3000 TDMoE
através de uma sequência de tons, ouvidos como uma nota
musical a cada tecla pressionada. Selecione-a sempre que seu
aparelho telefônico permitir. As discagens multifreqüênciais
somente podem ser efetuadas se o CB3000 TDMoE estiver
esperando por elas, isso é, se o usuário estiver com Tom de
Discar* presente de outro modo serão ignoradas.

*- No modo de sinalização r2, tdmoe e direct os tons são gerados
por um equipamento externo.
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Reconhecimento da USB no PC

Quando conecta-se o CB3000 TDMoE em um computador com o
sistema operacional Microsoft Windows® 98/2000/XP/VISTA/7 e
não existir os drivers para a comunicação, o Windows solicitará a
instalação dos drivers que estão disponiveis na área de downloads
no site da Digivoice, no sistema operacional Linux certifique-se
que o dispositivo é reconhecido no caminho /dev/ttyUSBx (Onde x
é o número da porta).

O CB3000 TDMoE é configurável pelo software CB3000 Terminal
para Windows / Linux ou outro software terminal, a comunicação
ocorre através de uma porta USB padrão 1.1 que é atribuido uma
porta serial COM virtual no sistema operacional Windows e
/dev/ttyUSBx no sistema operacional Linux, onde x é o número da
porta que geralmente é 0.

Os drivers USB e softwares auxiliares estão disponíveis no site da
Digivoice no endereço http://www.digivoice.com.br -> Suporte ->
Documentação e Download -> Channel Bank CB3000 TDMoE ->
Software e Driver ou no CD de suporte ao usuário que acompanha
o produto. É recomendável instalar os drivers antes de conectar o
CB3000 TDMoE pela primeira vez ao computador via USB, isto
garante o correto reconhecimento do hardware.

http://www.digivoice.com.br
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Preparando a Comunicação USB com
o CB3000

O envio das programações são realizadas via software terminal,
utiliza-se o software CB3000 Terminal que acompanha o CD do
usuário. Após a instalação do software, a porta USB devidamente
detectada e definida como uma porta serial, deve-se inicializar o
software.

Parametros de configuração:

Velocidade de Comunicação: 115200 bps
Bits de Dados: 8
Paridade: Nenhuma
Bits de Parada: 1
Controle de Fluxo: Nenhum

Definir na recepção de caracteres ASCII o parâmetro "Add line
feed" ou "Acrescentar alimentação de linha ao final de cada linha
recebida".

ATENÇÃO!
Programar atraso de caractere de 5ms.
Recomendamos programar atraso de linha em 5ms.
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Comandos Básicos

Na tela do software terminal utilize os comandos desejados:

Infomações básicas:

show version - Visualiza a versão de firmware;
show my mac - Visualiza o MAC Address do equipamento;

Configurações do sistema:

set conf - Prepara o CB3000 TDMoE para o recebimento das
programações;
show conf - Visualiza o conteúdo do arquivo de configuração
gravado;
show channels – Visualiza o número de portas detectadas;
show channel <chan num>  - Visualiza as configurações da
porta especificada;
show eth master - Mostra o modo de sincronismo do protocolo
TDMoE;
lock channels - Trava os canais ociosos de forma que não o
ocupe para a manutenção;

Visualização dos estados das portas:

show r2 ports - Visualiza o status das portas E1;
show eth ports - Visualiza o status das portas TDMoE;
show fx ports - Visualiza o status das portas analógicas
(FXS/FXO);
run monitor - Monitora a troca de sinalização R2 e MFC de um
juntor em atividade;
run eth monitor - Monitora a troca de sinalização TDMoE de um
juntor em atividade;
set r2 eth debug - Monitora a troca de sinalização TDMoE e R2
da bridge;

Visualização dos alarmes:
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show e1 alarms - Visualiza os alarmes decorrentes da interface
E1;
show eth alarms - Visualiza os alarmes decorrentes da interface
ETH;
reset alarms - Zera todos os contadores de alarmes da interface
ETH e E1;
set verbose <0/1> - Mostra automaticamente os alarmes de E1
e ETH;

Configurações da porta Ethernet:

set eth master <0/1> - Seta quem gera o sincronismo do
protocolo TDMoE;
force speed <0/1> - Força velocidade de comunicação, 0 -
10Mbps ou 1 - 100Mbps;
force duplex <0/1> - Força tipo de comunicação, 0 - Half
Duplex ou 1 - Full Duplex;
restart negotiation - Reestabelece automaticamente os
parâmetros de comunicação da interface ETH;

Reinicio do sistema:

run reset - Reinicializa o CB3000 TDMoE.
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Envio das Programações

Se for utilizado o CB3000 Terminal, simplesmente definas as
configurações e as envie para o equipamento.

Com o uso de um software terminal, após a definição do arquivo
de configuração, digite o comando set conf e aparecerá na tela
"Recebendo conf".
Vá até o menu onde envia o arquivo como texto e envie os dados.
Após a operação aparecerá a mensagem "Salvando configuração"
e para alterações entrarem em vigor o CB3000 TDMoE deverá ser
REINICIALIZADO com o comando run reset.
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Tipos de configurações do CB3000
TDMoE

O CB3000 TDMoE disponibiliza 4 tipos de interfaces para a
conexão entre os equipamentos, são as interfaces E1 com
protocolo R2 / R2 MFC5c / R2 MFC5c DDR, Ethernet com o
protocolo TDMoE, FXS e FXO. A utilização dessas interfaces podem
ser feitas nas seguintes situações:

· CB3000 TDMoE com interface E1 e protocolo R2:
- É utilizado para a comunicação entre as interfaces FXS / FXO e
um servidor Asterisk com a placa E1 da Digivoice.

· CB3000 TDMoE com interface E1 e protocolo R2 MFC5c:
- É utilizado para a comunicação entre as interfaces FXS / FXO
em um equipamento com a interface E1 e protocolo R2 MFC5c.
- Poderá ser utilizado para comunicação direta entre as
interfaces FXS - FXS e / ou FXS - FXO digitando um digito pré
definido no parametro ext_port_interconnect.

· CB3000 TDMoE com interface E1 e protocolo R2 MFC5c DDR:
- É utilizado para a comunicação entre as interfaces FXS / FXO
em um equipamento com a interface E1 e protocolo R2 MFC5c.
- Com esse parametro é possível chamar um canal FXS do
CB3000 TDMoE especificando na sinalização o número de DDR.

· CB3000 TDMoE com interface ETH e protocolo TDMOE:
- É utilizado para a comunicação entre as interfaces FXS / FXO /
E1 com protocolo R2 Digital ou ISDN em um servidor Asterisk.
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Configuração com o protocolo R2

O CB3000 TDMoE com o protocolo R2 funciona através da
interface E1 com placas E1 da Digivoice e servidor Asterisk. Esse
protocolo não contém a sinalização MFC e a geração e deteccão de
TOMs não são feitas no CB3000 TDMoE. A vantagem dessa
sinalização é economia no tempo para o estabelecimento da
chamada, já que a sinalização MFC demanda tempo para a
detecção dos dígitos e muito intervalos.

Exemplo de utilização do CB3000 TDMoE com E1 e protocolo R2
(16FXO e 14FXS):

Esse protocolo é bem simples de se configurar, os parametros
padrões são descritos abaixo:

;Secao de configuracao do E1
[e1_config]
;Equipamento recebe sincronismo
e1_sync= 1
;Nao usa CRC4 no link E1
use_crc4= 0

;Secao de conf de portas
[port_config]
;Determina as portas e1 com protocolo R2
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signalling= r2
;Portas programadas
ports => 1-30

;Determina as portas fxo direto com R2
signalling= fxo_direct
;Habilita cancelamento de eco para as portas
echocan= 1
;Tamanho do cancelamento de eco
echotaps= 128
;Inicia treinamento de eco apos 900ms
echotraining= 900
;Portas programadas
ports=> 101-116

;Determina as portas fxs direto com R2
signalling= fxs_direct
;No protocolo R2 temporiza o inicio de ring em ms
cid_pos= 2000
;Ganho de 0 dBm no tx
tx_gain= 0
;Ganho de 0 dBm no rx
rx_gain= 0
;Habilita cancelamento de eco para as portas
echocan= 1
;Tamanho do cancelamento de eco
echotaps= 128
;Inicia treinamento de eco apos 900ms
echotraining= 900
;Portas programadas
ports => 117-130

;Fim de configuracao
[end_conf]
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Configuração com o protocolo R2
MFC5c

O CB3000 TDMoE com o protocolo R2 MFC5c funciona através da
interface E1 com outro equipamento se comunicando o mesmo
protocolo. A sinalização MFC, geração e deteccão de TOMs são
tratados no CB3000 TDMoE. Nesse modo é possível realizar a
conexão direta entre canais FXS-FXS e FXS-FXO configurando
parâmetro ext_port_interconnect.

Exemplo de utilização do CB3000 TDMoE com E1 e protocolo R2
MFC5c (16FXO e 14FXS):

Configuração do protocolo R2 MFC5c, os parametros padrões são
descritos abaixo:

;Secao de configuracao do E1
[e1_config]
;Equipamento recebe sincronismo
e1_sync= 1
;Configura o nivel da sinalizacao MFC, usar -20 nos equipamentos
Nortel
mf_level= -13
;Nao usa CRC4 no link E1
use_crc4= 0

;Secao de configuracao das extensoes
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[ext_config]
;Configura a conexao direta entre portas com #
ext_port_interconnect= 15

;Secao de configuracao com os parametro das portas
[port_config]
;Determina as portas e1 com protocolo R2 MFC5c
signalling= r2_mfc5c
;No protocolo R2 MFC5c determina apos quantos digitos solicita
ID
cid_pos= 1
;Espera maxima para o recebimento entre digitos
interdigit_timeout= 3000
;Portas programadas
ports => 1-30

;Prefixo de recebimento de digitos, usado na fxo com interfaces
celulares
prefix= 9999
;Portas programadas
ports => 1-16

;Determina as portas fxo
signalling= fxo
;Habilita a detecao de inversao de polaridade simples no
atendimento
polarity= 1
;Habilita cancelamento de eco para as portas
echocan= 1
;Tamanho do cancelamento de eco
echotaps= 128
;Inicia treinamento de eco apos 900ms
echotraining= 900
;Ganho de 3 dBm no tx
tx_gain= 3
;Ganho de 3 dBm no rx
rx_gain= 3
;Limiar para a detecao de audio
silence_threshold= -30
;Portas programadas
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ports=> 101-116

;Determina as portas fxs
signalling= fxs
;Desabilita inversao de polaridade no atendimento do E1
polarity= 0
;Ganho de 0 dBm no tx
tx_gain= 0
;Ganho de 0 dBm no rx
rx_gain= 0
;Habilita cancelamento de eco para as portas
echocan= 1
;Tamanho do cancelamento de eco
echotaps= 128
;Inicia treinamento de eco apos 900ms
echotraining= 900
;Portas programadas
ports => 117-130

;Fim de configuracao
[end_conf]
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Configuração com o protocolo R2
MFC5c DDR

O CB3000 TDMoE com o protocolo R2 MFC5c funciona através da
interface E1 com outro equipamento se comunicando o mesmo
protocolo. A sinalização MFC, geração e deteccão de TOMs são
tratados no CB3000 TDMoE. Com esse parametro é possível
chamar um canal FXS do CB3000 TDMoE especificando na
sinalização o número de DDR.

Exemplo de utilização do CB3000 TDMoE com E1 e protocolo R2
MFC5c DDR (16FXO e 14FXS):

Configuração do protocolo R2 MFC5c, os parametros padrões são
descritos abaixo:

;Secao de configuracao do E1
[e1_config]
;Equipamento recebe sincronismo
e1_sync= 1
;Configura o nivel da sinalizacao MFC
mf_level= -13
;Nao usa CRC4 no link E1
use_crc4= 0

;Secao de configuracao com os parametro das portas
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[port_config]
;Determina as portas e1 com protocolo R2 MFC5c
signalling= r2_mfc5c_ddr
;Determina o canal a ser chamado subtraído pelo DDR recebido,
<canal chamado> =  <canal fisico> - <DDR>
ddr_offset= -2000
;Quantidade minima de digitos para calcular o DDR offset
min_digits_rx= 4
;Quantidade maxima de digitos para calcular o DDR offset
max_digits_rx= 4
;No protocolo R2 MFC5c determina apos quantos digitos solicita
ID
cid_pos= 1
;Espera maxima para o recebimento entre digitos
interdigit_timeout= 3000
;Portas programadas
ports => 1-30

;Determina as portas fxo
signalling= fxo
;Habilita cancelamento de eco para as portas
echocan= 1
;Tamanho do cancelamento de eco
echotaps= 128
;Inicia treinamento de eco apos 900ms
echotraining= 900
;Ganho de 3 dBm no tx
tx_gain= 3
;Ganho de 3 dBm no rx
rx_gain= 3
;Limiar para a detecao de audio
silence_threshold= -30
;Portas programadas
ports=> 101-116

;Determina as portas fxs
signalling= fxs
;Desabilita inversao de polaridade no atendimento do E1
polarity= 0
;Ganho de 0 dBm no tx
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tx_gain= 0
;Ganho de 0 dBm no rx
rx_gain= 0
;Habilita cancelamento de eco para as portas
echocan= 1
;Tamanho do cancelamento de eco
echotaps= 128
;Inicia treinamento de eco apos 900ms
echotraining= 900
;Portas programadas
ports => 117-130

;Fim de configuracao
[end_conf]
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Configuração com o protocolo TDMoE

O CB3000 TDMoE com o protocolo TDMoE funciona através da
interface Ethernet com o módulo DAHDI do Asterisk. Todo o áudio
do sistema é tratado no DAHDI. O protocolo TDMoE permite o
CB3000 TDMoE atingir até 64 canais analógicos e cascatear até 3
equipamentos.

Exemplo de utilização do CB3000 TDMoE com o protocolo TDMoE
(32FXO e 32FXS):

Esse protocolo é bem simples de se configurar, os parametros
padrões são descritos abaixo:

;Secao de configuracao do E1
[e1_config]
;Equipamento gera o sincronismo, se for o segundo ou mais da
cascata usar 1
e1_sync= 3

;Secao de configuracao TDMoE
[tdmoe_config]
;Habilita TDMoE modo FXS/FXO
tdmoe_enable= 1
;Quantidade portas FXS/FXO
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tdmoe_ports= 64
;CB3000 TDMoE gerador de pacotes, usar sempre 1
tdmoe_sync= 1
;Define o MAC Address do servidor Asterisk
mac_dest= 00:00:00:00:00:00
;Define codec usado
tdmoe_codec= a_law

;Secao de conf de portas
[port_config]
;Determina as portas TDMoE FXO
signalling= tdmoe_fxo
;Portas programadas
ports => 1-32

;Determina as portas TDMoE FXS
signalling= tdmoe_fxs
;Portas programadas
ports => 33-64

;Determina as portas fxo direto com TDMoE FXO
signalling= fxo_direct
;Ganho de 3 dBm no tx
tx_gain= 3
;Ganho de 3 dBm no rx
rx_gain= 3
;Portas programadas
ports=> 101-132

;Determina as portas fxs direto com TDMoE FXS
signalling= fxs_direct
;Ganho de 0 dBm no tx
tx_gain= 0
;Ganho de 0 dBm no rx
rx_gain= 0
;Portas programadas
ports => 133-164

;Fim de configuracao
[end_conf]
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Configuração com o protocolo TDMoE
+ Bridge

O CB3000 TDMoE com o protocolo TDMoE + Bridge funciona
transmitindo o áudio de até 32 canais analógicos + 30 canais do
E1 para DAHDI do Asterisk através da interface Ethernet. Todo o
áudio do sistema é tratado no DAHDI, inclusive os dados do E1
que ao utilizar link do tipo ISDN necessitará da lib_pri ou se
utilizar R2 necessitará do Open R2 no servidor . O protocolo
TDMoE permite o cascateamento de até 3 equipamentos.

Exemplo de utilização do CB3000 TDMoE com o protocolo TDMoE
+ Bridge (16FXO e 16FXS):

Esse protocolo é bem simples de se configurar, os parametros
padrões são descritos abaixo:

;Secao de configuracao do E1
[e1_config]
;Equipamento recebe o sincronismo do E1
e1_sync= 1
;Usa o CRC4 no link E1 com ISDN, se for R2 usar 0
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use_crc4= 1

;Secao de configuracao TDMoE
[tdmoe_config]
;Habilita TDMoE modo FXS/FXO + E1 Bridge
tdmoe_enable= 2
;Quantidade portas FXS/FXO
tdmoe_ports= 32
;CB3000 TDMoE gerador de pacotes, usar sempre 1
tdmoe_sync= 1
;Define o MAC Address do servidor Asterisk
mac_dest= 00:00:00:00:00:00
;Define codec usado
tdmoe_codec= a_law

;Secao de conf de portas
[port_config]
;Determina as portas TDMoE FXO
signalling= tdmoe_fxo
;Portas programadas
ports => 1-16

;Determina as portas TDMoE FXS
signalling= tdmoe_fxs
;Portas programadas
ports => 17-32

;Determina as portas TDMoE E1 ISDN CCS
signalling= tdmoe_e1ccs
;Portas programadas
ports => 33-64

;Determina as portas fxo direto com TDMoE FXO
signalling= fxo_direct
;Ganho de 3 dBm no tx
tx_gain= 3
;Ganho de 3 dBm no rx
rx_gain= 3
;Portas programadas
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ports=> 101-116

;Determina as portas fxs direto com TDMoE FXS
signalling= fxs_direct
;Ganho de 0 dBm no tx
tx_gain= 0
;Ganho de 0 dBm no rx
rx_gain= 0
;Portas programadas
ports => 117-132

;Fim de configuracao
[end_conf]
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Configuração com o protocolo TDMoE
em cascata

O CB3000 TDMoE com o protocolo TDMoE funciona através da
interface Ethernet com o módulo DAHDI do Asterisk. Todo o áudio
do sistema é tratado no DAHDI. O protocolo TDMoE permite o
CB3000 TDMoE atingir até 64 canais analógicos e cascatear até 3
equipamentos.

Exemplo de utilização do CB3000 TDMoE em cascata com o
protocolo TDMoE,
CB3000 TDMoE #1: 64 FXS:
CB3000 TDMoE #2: 32FXO e 32FXS:

Esse protocolo é bem simples de se configurar, os parametros
padrões são descritos abaixo:

;CB3000 #1
;Secao de configuracao do E1
[e1_config]
;Equipamento gera o sincronismo, os demais da cascata utilizar 1
e1_sync= 3

;Secao de configuracao TDMoE
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[tdmoe_config]
;Habilita TDMoE modo FXS/FXO
tdmoe_enable= 1
;Quantidade portas FXS/FXO
tdmoe_ports= 64
;CB3000 TDMoE gerador de pacotes, usar sempre 1
tdmoe_sync= 1
;Define o MAC Address do servidor Asterisk
mac_dest= 00:00:00:00:00:00
;Define codec usado
tdmoe_codec= a_law

;Secao de conf de portas
[port_config]
;Determina as portas TDMoE FXS
signalling= tdmoe_fxs
;Portas programadas
ports => 1-64

;Determina as portas fxs direto com TDMoE FXS
signalling= fxs_direct
;Ganho de 0 dBm no tx
tx_gain= 0
;Ganho de 0 dBm no rx
rx_gain= 0
;Portas programadas
ports => 101-164

;Fim de configuracao
[end_conf]

;CB3000 #2
;Secao de configuracao do E1
[e1_config]
;Equipamento gera o sincronismo, se for o segundo ou mais da
cascata usar 1
e1_sync= 1

;Secao de configuracao TDMoE
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[tdmoe_config]
;Habilita TDMoE modo FXS/FXO
tdmoe_enable= 1
;Quantidade portas FXS/FXO
tdmoe_ports= 64
;CB3000 TDMoE gerador de pacotes, usar sempre 1
tdmoe_sync= 1
;Define o MAC Address do servidor Asterisk
mac_dest= 00:00:00:00:00:00
;Define codec usado
tdmoe_codec= a_law

;Secao de conf de portas
[port_config]
;Determina as portas TDMoE FXO
signalling= tdmoe_fxo
;Portas programadas
ports => 1-32

;Determina as portas TDMoE FXS
signalling= tdmoe_fxs
;Portas programadas
ports => 33-64

;Determina as portas fxo direto com TDMoE FXO
signalling= fxo_direct
;Ganho de 3 dBm no tx
tx_gain= 3
;Ganho de 3 dBm no rx
rx_gain= 3
;Portas programadas
ports=> 101-132

;Determina as portas fxs direto com TDMoE FXS
signalling= fxs_direct
;Ganho de 0 dBm no tx
tx_gain= 0
;Ganho de 0 dBm no rx
rx_gain= 0
;Portas programadas
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ports => 133-164

;Fim de configuracao
[end_conf]

Obs: Verificar exemplos completos na página 81.
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Descrição do arquivo de configuração

O arquivo de configuração do Channel Bank é um arquivo de
texto, contendo informações sobre as configurações dos canais ou
das portas do sistema.

O esquema abaixo mostra a estruturação do arquivo:

A estrutura é basicamente formada por blocos de programações
entre um bloco de uma seção e outra deve haver uma linha em
branco separando-as. A finalização é comandada pela seção
[end_conf] mais uma linha em branco, segue abaixo as descrições
das seções, parâmetros e respectivos valores do arquivo:
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CONFIGURAÇÕES BÁSICAS PARA O LINK E1
Seção: [e1_config]
O início do bloco de configuração para a interface E1 é definida
pela seção [e1_config], esses parâmetros são de extrema
importância para manter o sincronismo entre os links, seus
parâmetros são:

· Parâmetro e1_sync:
Indica o sincronismo, se um equipamento gerar o sincronismo o
outro deverá receber esse sincronismo, podendo assumir os
valores:

1 - Indica que receberá o sincronismo do E1 (Slave Mode)
(Opção padrão);

3 - Indica que será gerado o sincronismo. Usar no modo
TDMoE quando não haver recebimento de sincronismo.

OBS: Com a utilização do protocolo TDMoE, o CB3000 TDMoE
deverá ter uma fonte confiável do sincronismo E1 para obter a
base de tempo de 1ms.
Ex.
e1_sync= 1

· Parâmetro use_crc4:
Configura a verificação de CRC4 no link, ambos equipamentos
devem estar configurado da mesma forma, valores:

0 - Desabilita CRC4 (Opção padrão para os links R2);
1 - Habilita CRC4.

Ex.
use_crc4= 0

· Parâmetro mf_level:
Configura o nível(dBm) de cada freqüência dos sinais
multifreqüênciais enviados na troca de sinalização MFC no E1.Os
valores podem serem configurados entre -3 e -40 dBm, sendo -13
dBm o valor padrão.
Dica: Nas centrais na Nortel esse valor deve ser -20 dBm.
Ex.
mf_level= -13
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· Parâmetro e1_port_ocupation:
Configura o sentido de ocupação das portas E1 R2 MFC5c, este
parâmetro deve ser alterado quando se deseja desvincular a
associação entre canais FXS / FXO e E1:

fixed - Associa juntor e canal (Opção padrão);
up - Ocupa do primeiro juntor até o ultimo juntor em ordem
crescente;
down - Ocupa do ultimo juntor até o primeiro juntor em ordem
decrescente;
ciclic_up - Ocupa o próximo juntor livre em ordem crescente;
ciclic_down - Ocupa o próximo juntor livre em ordem
decrescente.

Ex.
e1_port_ocupation= fixed
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CONFIGURAÇÕES DO TDMoE
Seção: [tdmoe_config]
Configura o protocolo TDMoE para a interface ethernet esses
parâmetros são definidos através da seção [tdmoe_config] e são
de extrema importância para ocorrer o sincronismo entre os links,
seus parâmetros são:

· Parâmetro tdmoe_enable:
Habilita a interface Ethernet com o protocolo TDMoE, podendo
assumir os valores:

0 - Desabilita a interface Ethernet e o protocolo TDMoE
(Opção padrão);

1 - Habilita a interface Ethernet e o protocolo TDMoE para
conectar com até 64 portas analógicas;

2 - Habilita a interface Ethernet e o protocolo TDMoE para
conectar com até 32 portas analógicas e 30 portas E1 em
bridge*;

3 - Habilita a interface Ethernet e o protocolo TDMoE para
conectar com 31 portas E1 em bridge* (30 portas de audio + 1
porta de sinalização).

OBS: Para efeito de base de tempo, quando não ter uma fonte de
sincronismo via E1, usar o parametro e1_sync= 3 na seção
[e1_config].
* - A funcionalidade de bridge requer uma licença para o
funcionamento.
Ex.
tdmoe_enable= 1
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· Parâmetro tdmoe_ports:
Configura a quantidade de portas configuradas no link TDMoE,
essas portas devem ser definidas a mesma quantidade no CB3000
TDMoE e Asterisk para o funcionamento e o sincronismo do link,
os valores estão compreendidos entre 8 até 64 em multiplos de 4:

Valores {8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52,56,60 e
64}

Ex.
tdmoe_ports= 64

· Parâmetro tdmoe_sync:
Define o sincronismo de pacotes do protocolo TDMoE entre o
CB3000 TDMoE e o DAHDI, podendo assumir os valores:

0 - Recebe o sincronismo externamente - Slave Sync
Mode (Não utilizar esta opção);

1 - Gera o sincronismo internamente - Master Sync Mode
(Opção padrão);

Ex.
tdmoe_sync= 1

· Parâmetro mac_dest:
Configura o MAC Address do equipamento a ser sincronizado com
o CB3000 TDMoE:

aa.bb.cc.dd.ee.ff - 6 bytes hexadecimais
Ex.
mac_dest= 00:40:63:ef:5d:c3
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· Parâmetro tdmoe_port_ocupation:
Configura o sentido de ocupação das portas, este parâmetro deve
ser alterado quando se deseja desvincular a associação entre
canais FXS / FXO e portas do E1 R2 MFC5c:

fixed - Associa canal analógicoe juntor (Opção padrão e
obrigatória para R2 direto e TDMoE);
up - Ocupa do primeiro canal até o ultimo canal em ordem
crescente;
down - Ocupa do ultimo canal até o primeiro canal em ordem
decrescente;
ciclic_up - Ocupa o próximo canal livre em ordem crescente;
ciclic_down - Ocupa o próximo canal livre em ordem
decrescente.

Ex.
tdmoe_port_ocupation= fixed

· Parâmetro tdmoe_codec:
Configura o codec utilizado pelo CB3000 TDMoE na interface
TDMoE:

a_law - Associa todos os canais para lei-a (Opção padrão);
u_law - Associa todos os canais para lei-u.

Ex.
tdmoe_codec= a_law

· Parâmetro eth_autoneg:
Define se a inteface Ethernet deve negociar a velocidade e duplex
do link, podendo assumir os valores:

0 - Interface Ethernet sem autonegociação, velocidade
fixada em 100Mbps e Full duplex (Opção padrão);

1 - Interface Ethernet com auto negociação do link.

Ex.
eth_autoneg= 1
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CONFIGURAÇÃO ESPECÍFICA PARA OS CANAIS (FXS/FXO)
Seção: [ext_config]
O parâmetro de configuração para os canais analógicos é definida
pela seção [ext_config], esses parâmetros são para a definição do
comportamento dos canais:

· Parâmetro ext_port_ocupation:
Configura o sentido de ocupação dos canais, este parâmetro deve
ser alterado quando se deseja desvincular a associação entre
canais FXS / FXO e portas do E1 R2 MFC5c:

fixed - Associa canal e juntor (Opção padrão e obrigatória para
R2 direto e TDMoE);
up - Ocupa do primeiro canal até o ultimo canal em ordem
crescente;
down - Ocupa do ultimo canal até o primeiro canal em ordem
decrescente;
ciclic_up - Ocupa o próximo canal livre em ordem crescente;
ciclic_down - Ocupa o próximo canal livre em ordem
decrescente.

OBS: Não usar ext_port_ocupation para protocolos R2 direto e
TDMoE.
Ex.
ext_port_ocupation= fixed

· Parâmetro ext_port_interconnect:
Permite habilitar e configurar o dígito que permite o CB3000
TDMoE a realizar interconexão entre portas de placas analógicas,
os valores admitidos são:

0 - Desabilita a facilidade;
1 a 9, 10 (10 é o dígito 0), 14 (14 é o dígito *) e 15 (15 é

o dígito #) para habilitar a facilidade;
Para acessar o um ramal com ext_port_interconnect= 15,
digite: # + <Número da porta (101 até 130)>

Obs: Essa facilidade só funciona quando a sinalização está
programada com E1 na sinalização R2 MFC5c e canais analógicos
nas sinalizações FXS/FXO.
Ex.
ext_port_interconnect= 15
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CONFIGURAÇÃO DE CANAIS
Seção: [port_config]
O parâmetro de configuração para as portas [port_config] devem
ter blocos diferentes de programações para as portas de E1,
canais FXS e canais FXO onde existir E1, FXS e/ou FXO. As
palavras maiúsculas, negrito e sublinhado significa em quais
canais o parâmetro se aplica, os parâmetros de configurações são
definidas nas portas no final de cada bloco com o parâmetro ports
=> (Intervalo das portas ou portas específicas, separados por
ponto e vírgula):

· Parâmetro signalling:
Tipo de sinalização do canal / juntor:

SEM CANAIS:
 none - Deve ser utilizado quando NÃO há canais instalados ou
utilizados.

E1 (Portas 1 até 30):
r2 – Utilizado exclusivamente com o Asterisk IP PBX, placas E1
da DigiVoice e Channel Driver com protocolo otimizado. Não
existe a troca de sinalização multifreqüêncial compelida (MFC),
o juntor fica obrigatórimente associado ao canal. O parâmetro
signalling dos canais analógicos devem ser fxs_direct e / ou
fxo_direct;

r2_mfc5c - Usado com o protocolo R2 MFC5c. Esta opção será
utilizada mais freqüentemente quando ligada a uma central
PABX. O parâmetro min_digits_rx deverá ser configurado, os
canais são ocupados conforme a programação em
ext_port_ocupation na seção [ext_config];

r2_mfc5c_ddr - Usado com o protocolo R2 MFC5c, esse
parâmetro associa um canal ao um número DDR. As opções
mix_digits_rx e ddr_offset deverão ser configurados.

TDMOE (Portas 1 até 64):
tdmoe_fxs - Usado para configurar a faixa de portas TDMoE
com as portas analógicas fxs. O parâmetro signalling dos canais
analógicos devem ser fxs_direct e / ou fxo_direct;
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tdmoe_fxo - Usado para configurar a faixa de portas TDMoE
com as portas analógicas fxo. O parâmetro signalling dos canais
analógicos devem ser fxs_direct e / ou fxo_direct.

TDMOE e E1 em Bridge (Portas 33 até 64):
tdmoe_e1ccs - Usado com o CB3000 TDMoE em modo bridge,
conectando os canais E1 com o protocolo ISDN (incluindo
sinalização) com os canais TDMoE é obrigatório a utilização das
portas 33 a 64.

tdmoe_e1cas - Usado com o CB3000 TDMoE em modo bridge,
conectando os canais E1 R2 (incluindo sinalização) com os
canais TDMoE é obrigatório a utilização das portas 33 a 64.

FXS (Portas 101 até 164):
fxs -  Usado para configurar a faixa de portas analógicas FXS e
troca de protocolo MFC (r2_mfc5c / r2_mfc5c_ddr);

fxs_direct - Usado para configurar a faixa de portas analógicas
FXS com o protocolo r2 ou tdmoe_fxs.

FXO (Portas 101 até 164):
fxo - Usado para configurar a faixa de portas analógicas FXO e
troca de protocolo MFC (r2_mfc5c / r2_mfc5c_ddr);

fxo_direct - Usado para configurar a faixa de portas analógicas
FXO com o protocolo r2 ou tdmoe_fxo.

Obs:  Em modo Bridge as portas TDMoE (FXO/FXS) tem a faixa 1
até 32

Ex.
signalling= fxo

· Parâmetro access:
E1, TDMOE, FXS e FXO: Determina restrições ao acesso de
tomada das portas. Podendo assumir os valores:

free - Porta livre para ser tomada em qualquer direção (Opção
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padrão);
blocked - Porta bloqueada (Inacessível);
in - Porta somente de entrada;
out - Porta somente de saída.

Ex.
access= free

· Parâmetro b_subscriber_hangup:
E1: Quando o juntor recebe desconexão via R2 o CB3000 TDMoE
desconecta os canais analógicos incondicionalmente.
Ex.
b_subscriber_hangup= 1

· Parâmetro release:
E1: Determina o tipo de sinal a enviar ao desligar para trás na
sinalização R2 quando o canal FXO detectar TOM de ocupado, TOM
quando B desligou ou desinversão de polaridade. Deve ser
configurado na porta do E1, podendo assumir os valores:

release= 0 - Envia desligar para trás (R2 - d) (Opção padrão)
release= 1 - Envia desconexão (R2 - 1)
release= 2 - Envia livre (R2 - 9)

Ex.
release= 1

· Parâmetro min_digits_rx:
E1 (R2_MFC5c / R2_MFC5c_DDR): Número mínimo de dígitos
recebidos em uma ligação entrante. Se a quantidade de dígitos
recebidos não atingir o valor mínimo dentro do tempo
(interdigit_timeout) a chamada será desconectada ou se a
quantidade de dígitos recebidos atingir o valor mínimo
(min_digits_rx) e não atingir a quantidade máxima de dígitos
(max_digits_rx) após o tempo (interdigit_timeout) o CB3000
TDMoE envia a sinalização A-3 (Preparar para recepção de sinais
do grupo B) e prossegue com a troca de sinalização. Ao usar os
parâmetros ddr_offset (utilização de DDR) e / ou sulfix os valores
devem ser iguais ao max_digits_rx. Os valores podem serem
configurados entre 1 a 21, sendo 1 o valor padrão na interface E1;
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Ex.
min_digits_rx= 1

E1 (R2): Toque característico de ramal (2 toques curtos e uma
pausa de 4s) nos canais FXS_DIRECT se recebimento de DTMF for
maior que 1 e menor que o valor do parâmetro min_digits_rx
configurado na sinalização E1. O CB3000 TDMoE verificará todos
dígitos DTMF incluindo o cabeçalho ( 2 dígitos ).
Ex.
min_digits_rx= 8 (Se o número do ramal for 4 dígitos, incluindo 2 dígitos
do cabeçalho e 1 dígito da categoria)

FXO: Configura o número mínimo de dígitos recebidos do E1 antes
de ocupar o canal FXO e continua a receber os dígitos até o valor
de max_digits_tx ou para de aguardar os dígitos até que o tempo
ultrapasse o valor de interdigit_timeout. Os valores podem serem
configurados entre 1 a 21, sendo 1 o valor padrão na interface
FXO;
Ex.
min_digits_rx= 1

· Parâmetro max_digits_rx:
E1: Número máximo de dígitos a serem recebidos antes de
alternar para a recepção de dígitos do grupo B (Estado do
assinante). Este parâmetro tem efeito quando a sinalização
r2_mfc5c ou r2_mfc5c_ddr estiver sendo utilizada, após atingir a
quantidade máxima de dígitos recebidos o CB3000 TDMoE envia a
sinalização A-3 (Preparar para recepção de sinais do grupo B) e
prossegue com a troca de sinalização. Ao usar os parâmetros
ddr_offset (utilização de DDR) e / ou sulfix os valores devem ser
iguais ao min_digits_rx. Os valores podem serem configurados
entre 1 a 21, sendo 4 o valor padrão na interface E1;
Ex.
max_digits_rx= 4

FXO: Configura o máximo de digitos recebidos do juntor E1 para
ser enviado ao canal FXO. Os valores podem serem configurados
entre 1 a 21, sendo 21 o valor padrão na interface FXO.
Ex.
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max_digits_rx= 16

· Parâmetro min_digits_tx:
FXO: Quando chega o ring na interface, se min_digits_tx= 0 não
gera TOM de enlace, ocupa o juntor e envia o valor que estiver
configurado no parâmetro prefix (deve ser configurado), se
min_digits_tx= 1 gera o TOM de enlace e aguarda a discagem
para ocupar o juntor.
Ex.
max_digits_tx= 1

· Parâmetro interdigit_timeout:
E1: Configura o tempo em milisegundos (ms) o aguardo para a
recepção dos dígitos. Se em uma ligação recebida, no estado de
recepção do número de B esse tempo expirar antes da recepção
máxima de digitos (max_digits_rx) envia a sinalização A-3 ou se o
tempo expirar antes de atingir o valor mínimo de dígitos
(min_digits_rx) a chamada é desconectada.

FXO: Configura o tempo em milisegundos (ms) o aguardo para a
recepção dos dígitos após a conexão.
Ex.
interdigit_timeout= 3000

· Parâmetro port_id:
E1, FXS, FXO: Envia o número telefônico das portas E1 para ser
identificado pelo destino. Se não houver port_id configurado no
juntor, repassa a identificação do port_id do canal se existir. É
possível configurar números com até 10 dígitos.
Ex.
port_id= 21916363

· Parâmetro cid_pos:
E1: Indica que a placa E1 solicitará a identificação de assinante A
após o primeiro dígito recebido em uma chamada entrante.



DigiVoice Channel Bank 63

Copyright © 2012 DigiVoice Tecnologia em Eletrônica

Comandos e Configurações
Descrição do arquivo de configuração

Assumindo os seguintes valores:
0 - Não solicita a identificação;
1 - Solicita a identificação (Opção padrão).

FXS:
FXS: Envia ou não a idêntificação de chamadas por DTMF

0 - Não envia a identificação;
1 - Envia a identificação de chamadas no canal

(Opção padrão).

FXS_DIRECT: Configura o tempo em milisegundos (ms)
para atrasar o envio do ring (toque). Se ocorrer a identificação
incorreta do BINA, experimente aumentar o tempo. Os
valores válidos são entre 0 a 30000 ms.

Valor padrão: 2000ms.

FXO: Indica se deve-se aguardar ou não a identificação de
assinante A em uma chamada entrante. Assumindo os seguintes
valores:

0 - Não aguarda a identificação;
1 - Aguarda a identificação (Opção padrão).

Ex E1/FXS/FXO:
cid_pos= 1

Ex. FXS_DIRECT:
cid_pos= 2000

· Parâmetro category:
E1: Indica a categoria (group II) a ser enviada pela sinalização
R2D/MFC. Normalmente utiliza-se o valor 1, como padrão
nacional, indicando assinante comum. (Válido somente para
ligações de saída).

Valores do Parâmetro: 0 a 9 (Valor padrão: 1)
Ex.
category= 1
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· Parâmetro tx_gain:
E1, TDMOE, FXS e FXO: Ganho na transmissão do áudio no estado
de conversação. Podendo assumir os valores:

Entre -40dB a +12dB. (Valor padrão: 0)
Ex.
tx_gain= -3

· Parâmetro rx_gain:
E1, TDMOE, FXS e FXO: Ganho na recepção do áudio no estado de
conversação. Podendo assumir os valores:

Entre -40dB a +12dB. (Valor padrão: 0)
Ex.
tx_gain= -3

· Parâmetro relax_dtmf:
FXS, FXO: Configura a sensibilidade de deteção de DTMF no áudio
dos canais. São 3 níveis de para a detecção, sendo o valor 3 mais
sensível.

Valores: 1 a 3. (Valor padrão: 2)

OBS: Configuração válida somente para E1 R2 MFC5c.
Ex.
relax_dtmf= 3

· Parâmetro impedance:
FXO: Configura a impedância de linha nos canais FXO.
Comumente no Brasil as interfaces de telefonia analógicas são
600ohm ou 900ohm, ajuste esse parâmetro para a mesma
impedância da interface conectada. Pode-se assumir os seguintes
valores:

Valores: 600ohm ou 900ohm. (Valor padrão: 600ohm)
Ex.
impedance= 600

· Parâmetro wait_dialtone:
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FXO: Habilita ou não o tempo para aguardar o TOM de discagem,
se o TOM não chegar antes de expirar o tempo de
dialtone_timeout será feita a desconexão. Assumindo os seguintes
valores:

0 - Desabilita a detecção do TOM de discar;
1 - Habilita a detecção do TOM de discar (Opção padrão).

Ex.
wait_dialtone=1

· Parâmetro dialtone_timeout:
FXO: Tempo em milisegundos (ms) para aguardar o TOM de
discagem, se o tempo expirar será feita a desconexão.

Valores entre 0 a 30000ms. (Valor padrão: 5000ms)
Ex.
dialtone_timeout= 5000

· Parâmetro echocan:
E1, FXS e FXO: Habilita ou desabilita o cancelamento de eco nos
canais. É recomendável habilitar o cancelador de eco somente nos
canais analógicos e se o CB3000 TDMoE estiver sob um sistema
Asterisk com placas da Digivoice habilitar o cancelador de eco no
CB3000 TDMoE. Pode-se assumir os seguintes valores:

0 – Desabilita (Opção padrão nas portas E1 e quando a
comunicação é TDMoE);

1 – Habilita.
OBS: Não usar cancelamento de eco com o protocolo TDMoE.
Ex.
echocan= 1

· Parâmetro echotaps:
E1, FXS e FXO: Número de taps do cancelador de eco, quanto
maior o tempo do retorno de eco mais taps serão necessários.
Pode-se assumir os seguintes valores:

16 - Cancela eco com 2ms de atraso;
32 - Cancela eco com 4ms de atraso;
64 - Cancela eco com 8ms de atraso;
128 - Cancela eco com 16ms de atraso (Opção padrão).
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Ex.
echotaps= 128

· Parâmetro echotrainning:
E1, FXS e FXO: Tempo em milisegundos (ms) para treinar o
cancelador de eco, esse tempo deve ser após a comutação do
áudio.

Valores entre 0 a 1000 ms. (Valor padrão: 900 ms)
Ex.
echotrainning= 900

· Parâmetro silence_threshold:
Permite configurar o limiar de silêncio, que afeta principalmente a
detecção de DTMF.
E1, FXS e FXO: Valor padrão é -30dBm.

Valores entre 0 a -42 dBm (Valor padrão: -30)
Ex.
silence_threshold= -30

· Parâmetro bddc:
E1, FXO: Bloqueio de chamada a cobrar. Podendo assumir os
valores:

0 – Desabilita (Opção padrão);
1 – Habilita bloqueio de chamada a cobrar.

Ex.
bddc= 1

· Parâmetro prefix:
E1, FXO: Insere dígitos antes do número discado, podendo
assumir os valores de até 14 dígitos.
OBS: Configuração válida somente para E1 R2 MFC5c. Usar esse
parâmetro para enviar uma discagem MFC5c quando receber
chamadas via FXO.
Ex.
prefix= 2191
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· Parâmetro sufix:
E1, FXO: Insere dígitos após o número discado, podendo assumir
os valores de até 14 dígitos. Este parâmetro terá efeito se
min_digits_rx e max_digits_rx possuírem os mesmos valores.
OBS: Configuração válida somente para E1 R2 MFC5c.
Ex.
sufix= 6363

· Parâmetro ddr_offset:
E1: É utilizado em conjunto com a sinalização r2_mfc5c_ddr, faz a
somatória com o número recebido de B, o valor resultante é
usado para chamar o canal analógico, este parâmetro é muito útil
para discagens DDR e o valor deve ser negativo. Este parâmetro
terá efeito se min_digits_rx e max_digits_rx possuírem os
mesmos valores.

Valores entre -9999 até -1
Ex.
ddr_offset= -2000

· Parâmetro polarity:
FXS: Inverte a polaridade do canal após o atendimento de B.
Podendo assumir os valores:

0 – Desabilita (Opção padrão);
1 – Habilita.

Ex.
polarity= 1

FXO: Tempo para a detecção de inversão de polaridade. O tempo
para a detecção de inversão de polaridade deverá ser configurado
para um valor após o período de transição, porquê se houver
variação abrupta de tensão durante a detecção de polaridade o
CB3000 TDMoE poderá derrubar a chamada. Este parâmetro pode
assumir os seguintes valores:

0 – Desabilita detecção;
1 – Detecta a inversão de polaridade em 200ms.
Tempo entre 200 a 4000ms. (Valor padrão: 2000)

Ex.
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polarity= 2000

· Parâmetro supervision:
FXO: Efetua o monitoramento dos tons no áudio do canal FXO,
detecta o tom de ocupado, tom de chamada e silêncio. Detecta
ocupado com cadências entre 80ms e 560ms, para tons curtos
(<150 ms) derruba chamada quando detecta 8 tons, entre 150 e
350ms derruba chamada com 4 tons e maior que 350 ms derruba
a chamada com 3 tons:

0 – Desabita o parâmetro;
1 – Habilita o parâmetro (Opção padrão).

Ex.
supervision= 1

· Parâmetro wait_supervision:
FXO: Determina o tempo em milisegundos (ms) de espera para
iniciar a supervisão do parâmetro supervision:

Valores entre: 0 a 30000ms. (Valor padrão: 100)
Ex.
wait_supervision= 100

· Parâmetro redirect:
FXO: Em conjunto com o parâmetro supervision habilitado o
redirect efetua uma discagem para o número programado para
redirecionar uma chamada caso o mesmo esteje ocupado ou não
atender.

Valores com até 14 dígitos são admissiveis.
Ex.
redirect= 6372

· Parâmetro hangup_time:
FXO: Tempo necessário para manter o canal FXO desconectado
antes de realizar a discagem para o número do parâmetro
redirect.

Valores entre 0 a 4000ms (Valor padrão: 2000)
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Ex.
hangup_time= 2000

· Parâmetro ports => :
E1, TDMOE, FXS e FXO: Obrigatóriamente utilizado na última linha
de parâmetros de cada tipo de canais para determinar as portas
que devem ser aplicadas as configurações. Usar ' , ' para separar
portas e ' - ' para indicar a faixa entre portas. Podendo assumir os
valores de 1 até 64 para E1 e TDMoE e 101 até 164 para FXO e
FXS.
Ex.
ports=> 1-46,50,51
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FINALIZADOR DAS CONFIGURAÇÕES
Seção: [end_conf]
A seção [end_conf] é obrigatória para finalizar e salvar as
configurações, esta deve ser inserida na penúltima linha do
arquivo antes de uma linha em branco.



DigiVoice Channel Bank 71

Copyright © 2012 DigiVoice Tecnologia em Eletrônica

Comandos e Configurações
Descrição do arquivo de configuração

COMENTÁRIO DE LINHA
Para inserir um comentário insira o caractere "ponto e vírgula" (;)
em uma nova linha e comente, não utilize caracteres especiais
tipo acentos ou algo além de números e letras, por exemplo:

; Inicio de secao das configuracoes basicas do e1
[e1_config]
; Sincronismo recebido via porta e1
e1_sync=1
; essa e a linha de teste
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Considerações Importantes

· É essencial a utilização de um equipamento com alta capacidade
de processamento e memória.

· O protocolo TDMoE exige bastante trafego da interface
Ethernet, é recomendado utilizar uma placa de rede off-board
de boa qualidade e dedicada para esse fim.

· O protocolo TDMoE demanda enormes quantidades de dados,
portanto não é recomendado a comunicação TDMoE sobre
Switch, utilize a comunicação ponto a ponto direto.

· Configure a interface de rede no servidor asterisk conforme o
padrão do CB3000 TDMoE, velocidade de 100 Mbps, full duplex,
deve-se desabilitar a auto negociação para evitar perdas de
pacotes.

· Utilize cabos com a especificação mínima Cat 5e.
· O protocolo TDMoE é um protocolo de camada 2 do modelo

OSI, portanto quando a interligação é somente com o CB3000
TDMoE a interface não deverá ser monitorada por firewall



DigiVoice Channel Bank 73

Copyright © 2012 DigiVoice Tecnologia em Eletrônica

Configurando o Asterisk
Preparação do servidor Asterisk para o protocolo TDMoE

Preparação do servidor Asterisk para
o protocolo TDMoE

Requisitos de hardware:
* Computador com elevado poder de processamento, algo em
torno de 3.0GHz (single-core) para 64 canais, isso porque a
comunicação TDMoE necessita de um rápido procesamento.
* É recomendado o uso de uma placa de rede dedicada que opere
a 100Mbps para a o conexão com o CB3000 TDMoE e se possível
obtenha uma placa off-board de boa qualidade.

Requisito de softwares:
* Asterisk a partir da versão 1.4;
* Versão mais recente do driver DAHDI.

Exigências de configuração:
* Configurar a interface Ethernet de preferência sem a auto
negociação para velocidade de 100Mbps e full duplex;
* Arquivos "etc/dahdi/system.conf" e
"etc/asterisk/chan_dahdi.conf" configurados corretamente.
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Configurando o Asterisk - DAHDI

As configurações TDMoE do Asterisk são totalmente dependentes
da tecnologia DAHDI, portanto assegure-se que o driver DAHDI
esteja instalado corretamente com todas as suas dependências e
principais módulos ativos, como listados abaixo:
* dahdi
* dahdi_dynamic_eth (Obrigatório para o controle da interface
Ethernet)
* dahdi_dynamic (Obrigatório para a comunicação com o Asterisk)
* dahdi_transcode (Realiza se necessário a transcodificação do
áudio)
* dahdi_echocan_mg2 (Opcional: Realiza o cancelamento de eco
do áudio no asterisk)

* dahdi_dummy (Nunca deve ser ativado com a utilização do
CB3000 TDMoE, o módulo dahdi_dynamic_eth gera a base de
tempo para o DAHDI)

Se você não possuir o driver segue abaixo um local para baixa-
los:
http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/dahdi-
linux/releases/dahdi-linux-<version>.tar.gz

http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/dahdi-
tools/releases/dahdi-tools-<version>.tar.gz
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Configurando o DAHDI - system.conf

O protocolo TDMoE é intolerante quanto as configurações
incorretas, se houver algum parâmetro faltante ou incorreto nos
arquivos etc/dahdi/system.conf e etc/asterisk/dahdi_chan.conf a
comunicação entre os links TDMoE não será estabelecida.

Exemplo do arquivo SYSTEM.CONF (etc/dahdi):

Um simples exemplo de utilização do CB3000 TDMoE configurado
com 16 FXO e 16 FXS:

#Carregar TOM padrao, manter br
loadzone=br
#Esquema de TOM padrao, manter br
defaultzone=br

#Configurações para o CB3000 TDMoE com 16 canais FXO +
16 canais FXS:
#Tipo de interface para a comunicação, identificação do
dispositivo (eth0, eth1 ... eth9) , MAC Address do CB3000
TDMoE destino, Quantidade de canais para a comunicação
TDMoE, Sincronismo (Ordem crescente para cada
equipamento)
dynamic=eth,eth0/aa:bb:cc:dd:ee:ff,32,1
#Configura a faixa de canais com a interface FXO
fxsks=1-16
#Configura a faixa de canais com a interface FXS
fxoks=17-32
#Configura a faixa de canais para a emissao do pacote
(DAHDI versao < 2.5)
channels=1-32
#Configura o codec usado para a faixa de canais
alaw=1-32

#OBS: O parametro channels DEVE SER IGNORADO a partir
da versao 2.5 do DAHDI.

Exemplo de utilização do CB3000 TDMoE com Bridge e usando
Subaddress:
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#Carregar TOM padrao, manter br
loadzone=br
#Esquema de TOM padrao, manter br
defaultzone=br

#Configurações para o CB3000 TDMoE com 16 canais FXO +
16 canais FXS + E1 ISDN em Bridge:
#Tipo de interface para a comunicação, identificação do
dispositivo (eth0, eth1 ... eth9) , MAC Address do CB3000
TDMoE destino  / Subaddress, Quantidade de canais para a
comunicação TDMoE, Sincronismo (Ordem crescente para
cada equipamento)
dynamic=eth,eth0/aa:bb:cc:dd:ee:ff/0,32,1
#Configura a faixa de canais com a interface FXO
fxsks=1-16
#Configura a faixa de canais com a interface FXS
fxoks=17-32
#Configura a faixa de canais para a emissao do pacote
(DAHDI versao < 2.5)
channels=1-32
#Configura o codec usado para a faixa de canais
alaw=1-32

#OBS: O parametro channels DEVE SER IGNORADO a partir
da versao 2.5 do DAHDI.

#Dynamic da bridge
#Tipo de interface para a comunicação, identificação do
dispositivo (eth0, eth1 ... eth9) , MAC Address do CB3000
TDMoE destino  / Subaddress, Quantidade de canais para a
comunicação TDMoE, Sincronismo (Ordem crescente para
cada equipamento)
dynamic=eth,eth0/aa:bb:cc:dd:ee:ff/1,31,2
#Faixa dos canais b de audio (ISDN)
bchan= 33-47,49-63
#Canal de controle do protocolo ISDN
dchan= 48
#Configura o codec usado para a faixa de canais E1
alaw= 33-47,49-63
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#Opcionalmente podemos configurar cancelamento de eco,
mas o módulo deverá estar ativado
echocanceller= mg2,33-47,49-63

Configurando o DAHDI -
chan_dahdi.conf

Exemplo do arquivo CHAN_DAHDI.CONF (etc/asterisk):

[general]
[channels]
context= default
rxgain=0.0
txgain=0.0
busydetect=yes
busycount=6

;Configuração para a interface FXO com detecção de CID
em FSK
signalling= fxs_ks
usecallerid= yes
cidsignalling= bell
group=> 1
channel=> 1-16

;Configuração para a interface FXS
usecallerid=yes
signalling= fxo_ks
channel=> 17-32

;Configurações para a interface E1 com o protocolo ISDN
;Tipo de rede (pri_cpe ou pri_net)
signalling= pri_cpe
;Configuração para a variante ISDN
switchtype= euroisdn
;Faixa de canais a serem configurados como ISDN
group=> 2
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channel=> 33-47,49-63

;Configurações padrões para R2 MFC5c
[general]
[channels]
;Tipo de sinalização
signalling= mfcr2
;Variante da sinalização no Brasil usar br
mfcr2_variant= br
;Solicitar numero chamador primeiro
mfcr2_get_ani_first= no
;Quantidade de digitos do numero chamador
mfcr2_max_ani= 10
;Quantidade de digitos do numero chamado (DDR -
Entrada)
mfcr2_max_dnis= 4
;Categoria do assinante
mfcr2_category= national_subscriber
mfcr2_mfback_timeout= 500
mfcr2_metering_pulse_timeout= 500
context= default
;Ganho de rx
rxgain= 0.0
;Ganho de tx
txgain= 0.0
restrictcid= no
hidecallerid= no
;Faixa de canais a serem configurados como R2
channel= 1-15
;Faixa de canais a serem configurados como R2
group=> 1
channel= 17-31
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Configurando o Asterisk -
extensions.conf

Exemplo do arquivo extensions.conf (etc/asterisk):

Configurando os canais FXS:

[default]

include => from-pstn
include => to-pstn

;Criação dos ramais 1001 até 1064 associado aos canais FXS 33 a
64 e 97 a 128 do dahdi/tdmoe
exten => 1001,1,Dial(dahdi/33/${EXTEN})
exten => 1001,n,hangup
...
exten => 1032,1,Dial(dahdi/64/${EXTEN})
exten => 1032,n,hangup
...
exten => 1033,1,Dial(dahdi/97/${EXTEN})
exten => 1033,n,hangup
...
exten => 1064,1,Dial(dahdi/128/${EXTEN})
exten => 1064,n,hangup

[from-pstn]
; As chamadas entrantes serão direcionadas ao ramal 1001
exten => s,1,Dial(DAHDI/33)
exten => s,n,Hangup()
exten => t,1,Hangup()
exten => i,1,Hangup()
exten => h,1,Hangup()

[to-pstn]
; Originar chamadas externas atraves do canal FXO 1
exten => _0.,1,Dial(DAHDI/1/${EXTEN:1},60,rtT)
exten => _0.,n,Hangup()
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Verificando a comunicação do
protocolo TDMoE

A comunicação TDMoE poderá ser verificada no próprio CB3000
TDMoE ou via software DAHDI Tool:

1) Verificando a comunicação TDMoE quando o CB3000 TDMoE for
usado somente com canais analógicos:

O LED vermelho do E1 acenderá sinalizando falha na
comunicação TDMoE, se apagado o protocolo está ok.

2) Verificando a comunicação TDMoE através da comunicação USB
do CB3000 TDMoE:

Via software terminal digite o comando "show eth
alarms":

show eth alarms

ETH Alarms
========
Invalid Frames: 0
Receive Runt Frame or CRC Error: 0
Overrun Status: 0
ETH Port 1: UP, 100Mbps, Full, Link Ok
ETH Port 2: DOWN
Link Autoneg Enabled: NO - FIXED 100Mbps & Full Duplex
Link Autoneg Complete:    Link 1: NO   Link 2: NO
TDMoE Protocol Status: OK - Received from MAC: ecbbae000002
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2) Verificando a comunicação TDMoE através da ferramenta
DAHDI Tool:

Digite o comando dahdi_tool na linha de comando do
linux*

Se a comunicação estiver ativa o campo Alarms apararecerá OK.

* A ferramenta dahdi_tool pertence ao pacote de instalação
dahdi-addons.
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E1 R2 com 16 FXO e 14 FXS

[e1_config]
e1_sync= 1
use_crc4= 0

[port_config]
signalling= r2
ports => 1-30

signalling= fxo_direct
tx_gain= 3
rx_gain= 3
echocan= 1
echotaps= 128
echotraining= 900
ports=> 101-116

signalling= fxs_direct
cid_pos= 2000
tx_gain= 0
rx_gain= 0
echocan= 1
echotaps= 128
echotraining= 900
ports => 117-130

[end_conf]
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E1 R2 MFC 5c com 16 FXO e 14 FXS

[e1_config]
e1_sync= 1
mf_level= -13
use_crc4= 0

[ext_config]
ext_port_interconnect= 15

[port_config]
signalling= r2_mfc5c
cid_pos= 1
interdigit_timeout= 3000
ports => 1-30

prefix= 9999
ports => 1-16

signalling= fxo
polarity= 1
tx_gain= 3
rx_gain= 3
echocan= 1
echotaps= 128
echotraining= 900
silence_threshold= -30
ports=> 101-116

signalling= fxs
polarity= 0
tx_gain= 0
rx_gain= 0
echocan= 1
echotaps= 128
echotraining= 900
ports => 117-130

[end_conf]
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TDMoE com 32 FXO e 32 FXS

Este exemplo mostra o CB3000 TDMoE configurado para conectar
64 canais do protocolo TDMoE a 32 portas FXO e a 32 portas FXS.

Arquivo de configuração do CB3000 TDMoE:

[e1_config]
e1_sync= 3

[tdmoe_config]
tdmoe_enable= 1
tdmoe_ports= 64
tdmoe_sync= 1
mac_dest= 00:0e:0f:00:03:02
tdmoe_codec= a_law

[port_config]
signalling= tdmoe_fxo
ports => 1-32

signalling= tdmoe_fxs
ports => 33-64

signalling= fxo_direct
tx_gain= 3
rx_gain= 3
ports=> 101-132

signalling= fxs_direct
tx_gain= 0
rx_gain= 0
ports => 133-164

[end_conf]

Arquivos de configuração do asterisk:
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Caminho = /etc/dahdi/system.conf

#Carregar TOM padrao, manter br
loadzone=br 
#Esquema de TOM padrao, manter br
defaultzone=br

#Configuracoes para o CB3000 TDMoE:
#Tipo de interface para a comunicação, identificação do
dispositivo (eth0, eth1 ... eth9) , MAC Address do CB3000
TDMoE destino, Quantidade de canais para a comunicação
TDMoE, Sincronismo (Ordem crescente para cada
equipamento)
dynamic=eth,eth0/ec:bb:ae:00:00:0f,64,1 
#Configura a faixa de canais com a interface FXO
fxsks=1-32
#Configura a faixa de canais com a interface FXS
fxoks=33-64
#Configura a faixa de canais para a emissao do pacote
(DAHDI versao < 2.5)
channels=1-64
#Configura o codec usado para a faixa de canais
alaw=1-64

#OBS: O parametro channels DEVE SER IGNORADO a partir
da versao 2.5 do DAHDI.

Caminho = /etc/asterisk/chan_dahdi.conf

[general]
[channels]
context= default
rxgain=0.0
txgain=0.0
busydetect=yes
busycount=6
group=> 1

;Configuração para a interface FXO com detecção de CID
em FSK
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signalling= fxs_ks
usecallerid= yes
cidsignalling= bell
channel=> 1-32

;Configuração para a interface FXS
usecallerid=yes
signalling= fxo_ks
channel=> 33-64
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TDMoE com 16 FXO 16 FXS + E1
Bridge (ISDN)

Este exemplo mostra o CB3000 TDMoE configurado 16 canais FXO
+ 16 canais FXS + E1 ISDN em Bridge
Arquivo de configuração do CB3000 TDMoE:

[e1_config]
e1_sync= 3
use_crc4= 1

[tdmoe_config]
tdmoe_enable= 2
tdmoe_ports= 32
tdmoe_sync= 1
mac_dest= 00:0e:0f:00:03:02
tdmoe_codec= a_law

[port_config]
signalling= tdmoe_fxo
ports => 1-16

signalling= tdmoe_fxs
ports => 17-32

signalling= tdmoe_e1ccs
ports => 33-64

signalling= fxo_direct
tx_gain= 3
rx_gain= 3
ports=> 101-116

signalling= fxs_direct
tx_gain= 0
rx_gain= 0
ports => 117-132

[end_conf]
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Arquivos de configuração do asterisk:

Caminho = /etc/dahdi/system.conf

#Carregar TOM padrao, manter br
loadzone=br
#Esquema de TOM padrao, manter br
defaultzone=br

#Configurações para o CB3000 TDMoE com 16 canais FXO +
16 canais FXS + E1 ISDN em Bridge:
#Tipo de interface para a comunicação, identificação do
dispositivo (eth0, eth1 ... eth9) , MAC Address do CB3000
TDMoE destino  / Subaddress, Quantidade de canais para a
comunicação TDMoE, Sincronismo (Ordem crescente para
cada equipamento)
dynamic=eth,eth0/aa:bb:cc:dd:ee:ff/0,32,1
#Configura a faixa de canais com a interface FXO
fxsks=1-16
#Configura a faixa de canais com a interface FXS
fxoks=17-32
#Configura a faixa de canais para a emissao do pacote
(DAHDI versao < 2.5)
channels=1-32
#Configura o codec usado para a faixa de canais
alaw=1-32

#OBS: O parametro channels DEVE SER IGNORADO a partir
da versao 2.5 do DAHDI.

#Dynamic da bridge
#Tipo de interface para a comunicação, identificação do
dispositivo (eth0, eth1 ... eth9) , MAC Address do CB3000
TDMoE destino  / Subaddress, Quantidade de canais para a
comunicação TDMoE, Sincronismo (Ordem crescente para
cada equipamento)
dynamic=eth,eth0/aa:bb:cc:dd:ee:ff/1,31,2
#Faixa dos canais b de audio (ISDN)
bchan= 33-47,49-63
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#Canal de controle do protocolo ISDN
dchan= 48
#Configura o codec usado para a faixa de canais E1
alaw= 33-47,49-63

Caminho = /etc/asterisk/chan_dahdi.conf

[general]
[channels]
context= default
rxgain=0.0
txgain=0.0
busydetect=yes
busycount=6
group=> 1

;Configuração para a interface FXO com detecção de CID
em FSK
signalling= fxs_ks
usecallerid= yes
cidsignalling= bell
channel=> 1-16

;Configuração para a interface FXS
usecallerid=yes
signalling= fxo_ks
channel=> 17-32

;Configurações para a interface E1 com o protocolo ISDN
;Tipo de rede (pri_cpe ou pri_net)
signalling= pri_cpe
;Configuração para a variante ISDN
switchtype= euroisdn
;Faixa de canais a serem configurados como ISDN
channel=> 33-47,49-63
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TDMoE para E1 ISDN

Este exemplo mostra o CB3000 TDMoE configurado para conectar
31 portas do protocolo TDMoE a 31 portas E1 (em forma de
bridge). As portas analógicas do CB3000 TDMoE são ignoradas.

Arquivo de configuração do CB3000 TDMoE:

[e1_config]
e1_sync= 3
use_crc4= 1

[tdmoe_config]
tdmoe_enable= 3
tdmoe_sync= 1
mac_dest= 00:0e:0f:00:03:02
tdmoe_codec= a_law

[port_config]
signalling= tdmoe_e1ccs
ports => 33-64

[end_conf]
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Arquivos de configuração do asterisk:

Caminho = /etc/dahdi/system.conf

#Carregar TOM padrao, manter br
loadzone=br
#Esquema de TOM padrao, manter br
defaultzone=br

#Dynamic da bridge
#Tipo de interface para a comunicação, identificação do
dispositivo (eth0, eth1 ... eth9) , MAC Address do CB3000
TDMoE destino  / Subaddress, Quantidade de canais para a
comunicação TDMoE, Sincronismo (Ordem crescente para
cada equipamento)
dynamic=eth,eth0/aa:bb:cc:dd:ee:ff/1,31,1
#Faixa dos canais b de audio (ISDN)
bchan= 1-15,17-31
#Canal de controle do protocolo ISDN
dchan= 16
#Configura o codec usado para a faixa de canais E1
alaw= 1-15,17-31

Caminho = /etc/asterisk/chan_dahdi.conf

[general]
[channels]
context= default
rxgain=0.0
txgain=0.0
busydetect=yes
busycount=6
group=> 1

;Configurações para a interface E1 com o protocolo ISDN
;Tipo de rede (pri_cpe ou pri_net)
signalling= pri_cpe
;Configuração para a variante ISDN
switchtype= euroisdn



DigiVoice Channel Bank 92

Copyright © 2012 DigiVoice Tecnologia em Eletrônica

Exemplos de Configurações
TDMoE para E1 ISDN

;Faixa de canais a serem configurados como ISDN
channel=> 33-47,49-63
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TDMoE para E1 R2

Este exemplo mostra o CB3000 TDMoE configurado para conectar
31 portas do protocolo TDMoE a 31 portas E1 (em forma de
bridge). As portas analógicas do CB3000 TDMoE são ignoradas.

Arquivo de configuração do CB3000 TDMoE:

[e1_config]
e1_sync= 3
use_crc4= 0

[tdmoe_config]
tdmoe_enable= 3
tdmoe_sync= 1
mac_dest= 00:0e:0f:00:03:02
tdmoe_codec= a_law

[port_config]
signalling= tdmoe_e1cas
ports => 33-64

[end_conf]
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Arquivos de configuração do asterisk:

Caminho = /etc/dahdi/system.conf

#Carregar TOM padrao, manter br
loadzone=br
#Esquema de TOM padrao, manter br
defaultzone=br

#Dynamic da bridge
#Tipo de interface para a comunicação, identificação do
dispositivo (eth0, eth1 ... eth9) , MAC Address do CB3000
TDMoE destino  / Subaddress, Quantidade de canais para a
comunicação TDMoE, Sincronismo (Ordem crescente para
cada equipamento)
dynamic=eth,eth0/aa:bb:cc:dd:ee:ff/1,31,1
#Faixa dos canais cas de audio (R2)
cas= 1-15:1001
#Canal de controle do protocolo R2
dchan= 16
#Faixa dos canais cas de audio (R2)
cas= 17-31:1001
#Configura o codec usado para a faixa de canais E1
alaw= 1-15,17-31

Caminho = /etc/asterisk/chan_dahdi.conf

;Configurações padrões para R2 MFC5c
[general]
[channels]
;Tipo de sinalização
signalling= mfcr2
;Variante da sinalização no Brasil usar br
mfcr2_variant= br
;Solicitar numero chamador primeiro
mfcr2_get_ani_first= no
;Quantidade de digitos do numero chamador
mfcr2_max_ani= 10
;Quantidade de digitos do numero chamado (DDR -
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Entrada)
mfcr2_max_dnis= 4
;Categoria do assinante
mfcr2_category= national_subscriber
mfcr2_mfback_timeout= 500
mfcr2_metering_pulse_timeout= 500
context= default
;Ganho de rx
rxgain= 0.0
;Ganho de tx
txgain= 0.0
restrictcid= no
hidecallerid= no
;Faixa de canais a serem configurados como R2
channel= 1-15
;Faixa de canais a serem configurados como R2
channel= 17-31
group=> 1
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TDMoE em Cascata

Este exemplo mostra dois equipamentos CB3000 TDMoE em
cascata. O equipamento CB3000 TDMoE #1 está configurado com
64 FXS e segundo equipamento CB3000 TDMoE #2 com 32 canais
FXO e 32 canais FXS.

Arquivo de configuração do CB3000 TDMoE #1:

[e1_config]
e1_sync= 3

[tdmoe_config]
tdmoe_enable= 1
tdmoe_ports= 64
tdmoe_sync= 1
mac_dest= 00:00:00:00:00:00
tdmoe_codec= a_law

[port_config]
signalling= tdmoe_fxs
tx_gain= 0
rx_gain= 0
ports => 1-64

signalling= fxs_direct
tx_gain= 0
rx_gain= 0
ports => 101-164

[end_conf]

Arquivo de configuração do CB3000 TDMoE #2:

[e1_config]
e1_sync= 1

[tdmoe_config]
tdmoe_enable= 1
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tdmoe_ports= 64
tdmoe_sync= 1
mac_dest= 00:00:00:00:00:00
tdmoe_codec= a_law

[port_config]
signalling= tdmoe_fxo
ports => 1-32

signalling= tdmoe_fxs
ports => 33-64

signalling= fxo_direct
tx_gain= 3
rx_gain= 3
ports => 101-132

signalling= fxs_direct
tx_gain= 0
rx_gain= 0
ports => 133-164

[end_conf]

Arquivos de configuração do asterisk:

Caminho = /etc/dahdi/system.conf

#Carregar TOM padrao, manter br
loadzone=br
#Esquema de TOM padrao, manter br
defaultzone=br

#CB3000 TDMoE #1 (CB3000 TDMoE 64FXS - canais entre
01 a 64):
#Tipo de interface para a comunicação, identificação do
dispositivo (eth0, eth1 ... eth9) , MAC Address do CB3000
TDMoE destino, Quantidade de canais para a comunicação
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TDMoE, Sincronismo (Ordem crescente para cada
equipamento)
dynamic=eth,eth0/aa:bb:cc:dd:ee:f1,64,1
#Configura a faixa de canais com a interface FXS
fxoks= 1-64
#Configura a faixa de canais para a emissao do pacote
(DAHDI versao < 2.5)
channels= 1-64
#Configura o codec usado para a faixa de canais
alaw= 1-64

#OBS: O parametro channels DEVE SER IGNORADO a partir
da versao 2.5 do DAHDI.

#CB3000 TDMoE #2 (CB3000 TDMoE com 32 FXO e 32 FXS -
canais entre 65 a 128):
#Tipo de interface para a comunicação, identificação do
dispositivo (eth0, eth1 ... eth9) , MAC Address do CB3000
TDMoE destino, Quantidade de canais para a comunicação
TDMoE, Sincronismo (Ordem crescente para cada
equipamento)
dynamic=eth,eth0/aa:bb:cc:dd:ee:f2,64,2
#Configura a faixa de canais com a interface FXO
fxsks= 65-96
#Configura a faixa de canais com a interface FXS
fxoks= 97-128
#Configura a faixa de canais para a emissao do pacote
(DAHDI versao < 2.5)
channels= 65-128
#Configura o codec usado para a faixa de canais
alaw= 65-128

#OBS: O parametro channels DEVE SER IGNORADO a partir
da versao 2.5 do DAHDI.

Caminho = /etc/asterisk/chan_dahdi.conf

[general]
[channels]
context= default
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rxgain=0.0
txgain=0.0
busydetect=yes
busycount=6
group=> 1

#CB3000 TDMoE #1  (CB3000 TDMoE 64FXS - canais entre
01 a 64):
signalling= fxo_ks
#CID FSK BELL 202
usecallerid= yes
cidsignalling= bell
channel=> 1-64

#CB3000 TDMoE #2 (CB3000 TDMoE com 32 FXO e 32 FXS -
canais entre 65 a 128):
signalling= fxs_ks
channel=> 65-96

signalling= fxo_ks
usecallerid= yes
channel=> 97-128
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Mesmo com o CB3000 TDMoE sendo Master para a
temporização do Asterisk, uma diferença mínima entre o
relógios internos (clock) dos equipamentos CB3000 TDMoE
pode gerar  falta de sincronismo na transmissão e áudio,
provocando pequenas perdas no sinal e, consequentemente,
resultando em ruído (click) ou picote no áudio de tempo em
tempos.

Uma solução eficaz para sincronizar os equipamentos é
utilizando os mecanismos de sincronismo do E1, contido em
todos os equipamentos CB3000 TDMoE (mesmo que o
equipamento possua 64 portas analógicas (FXS ou FXO).
Desta forma garante-se que os CB3000 TDMoE operem
sincronamente evitando escorregamentos que, de outra
forma, poderiam ser evitados no Dahdi (driver do Asterisk) se
este possuísse um jitter buffer embutido.

Veja como fazer o cabo para conectar as interfaces E1 dos
equipamentos CB3000 TDMoE na seção Cabo de sincronismo
para o cascateamento.
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Cuidados

· Nunca execute, nem permita que terceiros não autorizados pela
DigiVoice, executem reparos no seu equipamento CB3000
TDMoE;

· Caso apresente um eventual problema siga as instruções ao
decorrer deste manual e se o problema persistir, chame o
serviço técnico autorizado;

· Nunca puxe pelo fio os cabos de linha dos aparelhos telefônicos.
Caso seja preciso desligar os aparelhos, puxe-os pelo plug;

· Não instale o CB3000 TDMoE perto de fontes de calor como
fornos, aquecedores, etc.

· O CB3000 TDMoE não precisa de salas climatizadas. Contudo,
deve ser evitada a exposição à luz solar direta, poeira e
umidade excessiva;

· Nunca instale seu equipamento em locais sujeitos a chuvas e
intempéries, pois podem danificar o equipamento;

· Nunca utilize álcool, thinner, acetona, benzina, removedores e
outros solventes para limpar o CB3000 TDMoE. Esses produtos
podem causar danos irreparáveis ao equipamento. Para limpeza
externa do CB3000 TDMoE utilize um pincel com um pano
umedecido que não solte fiapos.

· Lembrando que o canal FXS é projetado para conectar-se a um
terminal telefônico, tronco de um PABX, Fax ou modem. O canal
FXO pode receber uma linha telefônica, ramal de um PABX ou
Interface Celular.
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Especificações Técnicas

Canais FXS:

Corrente de loop por canal 24mA

Tensão no canal -48V

Tensão de Ring 65VRMS / 25Hz

Impedância de Saída 600 Ohms

Identificação de Chamadas E1: DTMF / TDMOE: FSK

Característica Ramais Balanceados

Canais FXO:

Impedância de Entrada 600 Ohms

Identificação de Chamadas E1: DTMF / TDMOE: FSK

Interface E1:

Impedância de Entrada Tronco E1 120 Ohms/RJ45

CODECs Lei A, Lei u

Protocolo R2 / ISDN em Bridge

Sinalização E1 MFC5c / DGV R2*

* DGV R2 utilizado no CB3000 TDMoE é um protocolo
proprientário da DigiVoice para a utilização em placas E1 da
DigiVoice com o software Asterisk.
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Interface Ethernet:

Tipo 10/100 Mbps - Half / Full
Duplex

Conexão RJ45 Padrão

Protocolo de comunicação TDMoE (OSI layer 2)**

Portas ETH1 e ETH2

CB3000 TDMoE:

Totais de Portas 128

Comunicação USB 1.1

Consumo máximo 100W ±10%

Alimentação do Equipamento 110 Vac / 220 Vac

Fusível 2,5A

Dimenssões do Equipamento (485 x 350 x 44,5) mm (1U,
19")

Umidade do ambiente 5 ~ 90 %

Peso máximo 5,10 kg (2 Fontes de
aliment.)

CB3000 TDMoE SL:

Totais de Portas 96

Comunicação USB 1.1

Consumo máximo 60W ±10%

Alimentação do Equipamento 110 Vac / 220 Vac

Fusível 2,5A

Dimenssões do Equipamento (277 x 350 x 44,5) mm (1U)

Umidade do ambiente 5 ~ 90 %

Peso máximo 3,65 kg

** O protocolo TDMoE é nativo com a técnologia DAHDI.
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100BASET
É conhecido também como Fast Ethernet. As redes baseadas nesse padrão atingem 100 Megabits
por segundo. Ao contrário da 10BaseT, admitem três tipos diferentes de cabeamento: dois pares
de cabos de par trançado de alta qualidade quatro pares de cabos de par trançado convencionais;
ou cabos de fibras ópticas

10BASET
Um padrão IEEE (802.3) para redes Ethernet de 10 Mbps com cabeamento par trançaado e um
hub, denominado hub 10BaseT.

ACESSO REMOTO
Habilidade de conexão com uma rede à distância.

ANALÓGICO
Modo de transmissão no qual os dados são representados por um sinal elétrico variando
continuamente, transmitido por linha telefônicas comuns. Palavra usualmente empregada para
aparelhos eletrônicos que trabalham com variações contínuas de sinais elétricos. Estas variações
são, em geral, proporcionais (análogas) a outros fenômenos. Por exemplo, as variações na pressão
do ar provocadas por sons como os de instrumentos musicais.

ANATEL
(Agência Nacional de Telecomunicações) Órgão ligado ao Ministério das Telecomunicações,
encarregado da regulamentação do mercado e dos serviços do setor no Brasil.

APLICAÇÕES
Conjunto de atividades realizadas para responder às necessidades dos usuários numa dada
situação ou contexto, como por exemplo comunicação pessoal, entretenimento, negócios ou
educação. Quando os recursos de hardware e software são acessados remotamente a aplicação faz
uso de um serviço de telecomunicação.

ASCII
(Americam Standard Code for Information Interchange) Padrão muito usado em todo o mundo, no
qual números, letras maiúsculas e minúsculas, alguns sinais de pontuação, alguns símbolos e
códigos de controle correspondem a números de 0 a 127. Com o ASCII, os documentos criados são
facilmente transferidos através da Internet.

ASSÍNCRONO
Assíncrono significa que os caracteres que formam os pacotes de dados são enviados em intervalos
irregulares.

ATENUAÇÃO
Perda de potência do sinal de comunicação, medida em decibéis, que ocorre por meio do
equipamento, linhas ou outros dispositivos de transmissão.

ASTERISK
O Asterisk inicialmente desenvolvido por Mark Spencer é um Software Livre de código aberto, que
implementa em software os recursos encontrados em um PABX convencional, utilizando tecnologia
de VoIP. Hoje recebe contribuições de programadores ao redor de todo o mundo. Seu
desenvolvimento é ativo e sua área de aplicação muito promissora

ATERRAMENTO FÍSICO
O aterramento físico consiste em interligar a um ponto de potencial zero (isto é, em contato com a
Terra, que é assumida como referência) todas as partes metálicas do sistema que possam vir a ter
contato não previsto com partes energizadas (principalmente as carcaças dos equipamentos). O
aterramento contribui para garantir a operação e continuidade dos serviços e aumentar a
segurança das pessoas. A qualidade de um aterramento é especificada através da resistência
ôhmica entre o ponto aterrado e a Terra propriamente dita, a qual é medida com equipamentos
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específicos.

BINÁRIO
Forma de representação que utiliza dois valores, elementos ou unidades. Pode-se dizer que é uma
característica de sistemas digitais. Geralmente são utilizados os valores 1 e 0 para representação
destes valores.

BINA
Sigla para "B" Identifica Número de "A". Aparelho que identifica o número do telefone do
chamador.

BIT
(BInary digiT) A menor unidade de informação em um sistema binário, um estado zero ou um. O
bit é a menor unidade de informação que um computador pode processar (usualmente indicado por
1 ou 0). 8 bits equivalem a um byte.

BITS POR SEGUNDO
(bps) É o número de bits transmitidos a cada segundo. É utilizado como uma unidade de medida
que indica a velocidade de transferência de informações em uma rede.

BYTE
Unidade de informação, normalmente menor que uma palavra em computação. Bytes de oito bits
são os mais comuns. Também conhecido como caracter.

CANAL
Conjunto de meios necessários para estabelecer um enlace físico, óptico ou radioelétrico para
transmissão de sinais de comunicação unilateral entre dois pontos.

CAPACIDADE
Quantidade de informações que os dispositivos de telecomunicações podem transportar. A
capacidade de uma linha pode ser medida em bits por segundo; a da central de comutação pelo
número máximo de chamadas por hora ou pelo número máximo de chamadas que pode manter
em conversação simultaneamente.

CARACTER
Letra do alfabeto, algarismo ou símbolo especial equivalente a um byte.

CAS
(Sinalização por Canal Associado) Método de sinalização em que os sinais necessários para o
tráfego

CCITT
Consultative Commitee for International Telegraph and Telephone. Antigo órgão regulador
internacional de telecomunicações
substituído pelo atual ITUT.

CCS
(Common Channel Signalling) Termo em inglês para Sinalização por Canal Comum.

CENTRAL
Agregado de dispositivos para escoamento de tráfego, meios de controle e sinalização e outras
unidades funcionais em um nó de umarede possibilitando a interconexão de linhas, circuitos de
telecomunicações ou outras unidades funcionais como requerido pelo usuário.

CENTRAL TELEFÔNICA
Conjunto de equipamentos cujo centro é uma matriz de comutação, capazes de encaminhar ou
estabelecer automaticamente chamadas telefônicas. Uma matriz de comutação por sua vez é uma
máquina capaz de unir eletricamente dois pontos (no caso de telefonia, dois assinantes).

CIRCUITO
Conjunto de elementos necessários para se estabelecer um enlace físico, óptico ou radioelétrico
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para a transmissão bidirecional de sinais entre dois pontos.

CODEC
(Coder/Decoder) Um dispositivo que codifica ou decodifica um sinal. Por exemplo, companhias
telefônicas usam codecs para converter sinais binários transmitidos pelas redes digitais em sinais
analógicos para redes analógicas.

CODIFICAÇÃO
Uma das técnicas utilizadas no processo de digitalização de um sinal. Consiste na geração de
pulsos dos valores previamente amostrados e quantizados.

COMPELIDO
Tipo de transmissão de mensagens, onde o emissor de mensagens necessita receber uma
confirmação de recebimento das mensagens pelo destino. Não compelido é o sistema que envia
mensagens e não espera confirmação de recebimento.

COMUNICAÇÃO DE DADOS
Transferência de informações entre equipamentos, em redes locais e de longa distância, via rede
telefônica, redes de pacotes ou satélite.

COMUTAÇÃO
Procedimento de estabelecimento temporário de circuitos ou canais com a finalidade de assegurar
a comunicação entre dois pontos em estruturas de rede.

CONFIABILIDADE
Característica de um sistema que é confiável, isto é, que consegue manter padrões mínimos de
qualidade e desempenho que não comprometam as necessidades de seus usuários.

CONFIGURAÇÃO
Conjunto de parâmetros, componentes, periféricos e programas que determinam as possibilidades
e a forma de funcionamento de um equipamento, sistema ou aplicação.

DADOS ANALÓGICOS
Dados que podem assumir qualquer valor em um dado intervalo e podem variar continuamente
dentro deste intervalo.

DADOS DIGITAIS
Dados que podem assumir somente alguns valores discretos. Os valores digitais não mudam
continuamente, mas saltam entre valores discretos. É o uso de apenas alguns valores que permite
a representação de dados digitais em código binário (0s e 1s), caso contrário seria necessário uma
quantidade infinita de 0s e 1s para representar um único dado.

DADOS SOBRE VOZ
Envio de dados digitais através de um tronco de linhas telefônicas condicionado para voz.

DG
DG (ou distribuidor geral) é o local em uma instalação telefônica onde são feitas as interligações
entre os diversos cabos que compõem o sistema telefônico. Em uma empresa, normalmente é um
armário embutido na parede, podendo haver vários DGs dependendo do porte da instalação. Nas
concessionárias, pela quantidade, normalmente são reservadas salas inteiras para este fim.
A interligação entre os cabos no DG é feita através de fios "jumpers" (daí usar o termo
jumpeamento).

DIGITAL
Em informática e telecomunicações, digital é sinônimo de informação representada por bits, isto é,
informação digital binária. Um modo de armazenar voz, vídeo ou dados que consiste de obter
amostras periódicas do sinal original (analógico) e associa a cada amostra um código binário
(zeros e uns). Transmissão digital permite maiores velocidades, melhor precisão e maior
flexibilidade que a transmissão analógica.

DIGIVOICE
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A DigiVoice é uma empresa que desenvolve equipamentos para telecomunicações, mais
específicamente na área de telefonia. Desde os anos 90 a DigiVoice desenvolveu Loopbacks,
Atendedores Automáticos, URAS, Correios de Voz, Gateways E1/analógicos, placas de voz e
softwares para telefônia. Atualmente a DigiVoice foca o desenvolvimento de soluções que se
integram ao Asterisk® e suporte de aplicativos para o Microsoft Windows®.

DISCAGEM DIRETA A RAMAL
DID em inglês ou DDR em português. Serviço telefônico que permite aos chamadores entrarem em
contato direto com determinado ramal de uma sistema telefônico, sem ter de falar com o
atendente geral. A discagem direta a ramal elimina a necessidade de ter um atendente
automatizado para rotear as chamadas em sua entrada na central de comutação telefônica.

DISTORÇÃO
Deformação ou modificação indesejável de uma onda que ocorre entre dois pontos de um sistema
ou de um equipamento de TX. Diz-se que há distorção quando não são satisfeitas as condições
desejadas.

DTMF
Sigla em inglês para Dual Tone MultiFrequency TOM DUPLO DE MULTIFREQÜENCIA.

E1
Também chamado de "Link E1" ou "enlace digital" ou "2 mega". Sistema de transmissão a 2.048
Mbps, comum na Europa e adotado no Brasil com 32 canais digitais, cada um com uma velocidade
de 64kbps, sendo 30 canais de voz ou dados, um canal para sincronismo e um canal para
sinalização telefônica.

ENLACE
Também conhecido como Link. Circuito de comunicação ou via de transmissão conectando dois
pontos.

ESPERA
Tempo pelo qual o chamador permanece na linha antes de ser atendido

ETHERNET
Padrão de comunicação em redes locais que opera em par trançado e cabo coaxial em velocidade
de até 10 megabits por segundo.

FAQ
(Frequently Asked Question) São arquivos contendo as "Perguntas Mais Frequentes" sobre um
determinado assunto. Elas ajudam na elucidação de dúvidas e na iniciação dos novatos, e são
encontradas na Internet.

FIBRAS ÓPTICAS
Qualquer filamento de fibra, composto de materiais dielétricos, usados para transmitir sinais
gerados a laser ou LED.

FREQÜÊNCIA
Termo que define a taxa com que os sinais de telecomunicações e as correntes elétricas se
alteram. Normalmente medida em Hertz (ciclo por segundos).

FULL DUPLEX
Transmissão simultânea dos sinais gerados por duas pessoas ou máquinas, nos dois sentidos.

GATEWAY
Link entre redes ou dispositivo utilizado para promover a interligação entre redes e equipamentos
de fabricantes diferentes. Quando duas redes não falam a mesma língua, isto é, não usam os
mesmos protocolos, um gateway é usado para realizar conversação entre estas redes.

HARDWARE
Termo em inglês de uso generalizado pelo qual se designa o conjunto de componentes físicos
(mecânicos, magnéticos e eletrônicos) constituintes de um sistema.
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HALF DUPLEX
Transmissão única dos sinais gerados por duas pessoas ou máquinas, em um dos sentidos.

HDB3
O código HDB3 é uma técnica de sinalização bipolar, ou seja, depende tanto dos pulsos positivos
quanto dos negativos. As regras de codificação seguem as da AMI(Alternate Mark Invertion), com
exceção de quando surge uma seqüência de quatro zeros consecutivos onde é utilizado um bit
especial de violação. Isto previne longas seqüências de zeros no fluxo de dados. Sem ele o circuito
receptor teria dificuldade para manter a sincronização. É muito utilizado em sistemas de
transmissão E1.

HEADER
Porção adicionada ao início de uma mensagem a ser transmitida em uma rede de computadores
contendo informações essenciais, tais como endereço de origem, de destino e informação de
controle.

IDENTIFICAÇÃO DO CHAMADOR
Permite a identificação do chamador antes do atendimento da chamada pelo operador, o que
possibilita a priorização de clientes preferenciais, por exemplo. Também conhecida por suas
denominações em inglês: Caller ID e ANI (Automatic Number Identification).

INTERFACE FXO
(Foreign Exchange Office) Interface que fornece o endereçamento, ou seja, disca números
telefônicos, comportandose como um telefone.

INTERFACE FXS
(Foreign Exchange Station) Interface que fornece alimentação de 48V e ring, comportando-se
como a placa de um PABX.

INVERSÃO DE POLARIDADE
É um recurso utilizado em portas analógicos a dois fios e em linhas de assinantes para troca de
algumas sinalizações específicas (por exemplo, atendimento do assinante B), e que consiste na
inversão da polaridade da tensão do par de fios (o fio negativo passa a ser fio terra a viceversa).

ITU
(International Telecommunications Union) Agência de telecomunicações das Nações Unidas para o
estabelecimento de padrões e procedimentos de comunicação em todo o mundo.

JITTER
Fenômeno caracterizado pelo desvio no tempo ou na fase de um sinal de transmissão de pacotes
de dados. A variação no tempo de chegada de pacotes pode prejudicar a qualidade da conversação
numa rede convergente (se um pacote não chega a tempo de se encaixar em seu lugar no fluxo de
dados, repete-se o pacote anterior).

JUNTOR
Elemento responsável pela ligação de troncos entre centrais de comutação telefônica.

LAN
(Local Area Network)Rede Local. Sistema que conecta uma série de computadores – até mesmo
máquinas de tipos diferentes entre si, rodando sistemas operacionais diversos – e periféricos a
curta distância. Em uma LAN, pode-se usar os mesmos arquivos e compartilhar impressoras e
scanners, entre outros recursos. Nas aplicações mais convencionais, toda a estrutura de uma LAN
limita-se a um mesmo edifício, mas é possível ampliar sua área de atuação a até 10 quilômetros.

LINUX
Sistema operacional com as mesmas características do Unix, mas com uma diferença primordial:
seu código fonte é aberto, o que caracteriza a possibilidade de personalizálo conforme as
necessidades e criar programas aplicativos e definições de ambiente próprios.

MFC
(MultiFrequencial Compelida) é o tipo de sinalização de registro (isto é, que envia informações
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como identidade do assinante A, identidade do assinante B, categoria...) mais utilizada no Brasil.
Caracteriza-se por enviar sinais (cifras) compostas por frequências combinadas duas a duas (daí a
característica multifrequencial) e que são enviadas até que recebam uma outra cifra de resposta
(daí a característica compelida). A sinalização MFC possui quatro grupos de sinais (2 para frente e
2 para trás), cada grupo possuindo 15 cifras diferentes.

MODELO OSI
(Open Systems Interconnection) Modelo de arquitetura de rede desenvolvido pelo ISO
(International Standards Organization) para o projeto de sistemas abertos de rede. Todas as
funções de comunicação são divididas em sete camadas padronizadas: Física, Enlace de dados,
Rede, Transporte, Sessão, Apresentação e Aplicação.

MODEM
Equipamento que tem como objetivo enviar dados entre dois pontos por intermédio de uma linha
telefônica. Os dados são recebidos no modem por meio de uma porta serial, sofrem uma
modulação (conversão do sinal digital para analógico) e os dados são recuperados.

MULTIPLEXAÇÃO
Transmissão de vários sinais, usando uma única linha de comunicação ou canal.

MULTIQUADRO
Corresponde a um agrupamento lógico de informação. Nos sistemas PCM de 30 canais, um
multiquadro corresponde a 16 quadros e equivale a 2 milissegundos.

PABX
Sigla em inglês para Private Automatic Branch eXchange. Na verdade, o termo original para as
centrais telefônicas usadas nas empresas era PBX – que significa Private Branch eXchange ,
definindo equipamentos que exigiam a intervenção manual de um operador para completar
ligações. Com o tempo, os PBXs foram se modernizando, o que resultou na automação desse
procedimento. Hoje, os termos PBX e PABX são usados indiscriminadamente.

PACOTE DE DADOS
Termo de comunicação de dados para uma seqüência de bits formada por dados do usuário e
precedidos de um cabeçalho de controle que permite que o pacote seja encaminhado pela rede
para seu destino.

PCM
MODULAÇÃO POR CÓDIGO DE PULSO, Método de conversão de sinais analógicos em digitais muito
utilizado em sistemas telefônicos.

PRI
(Primary Rate Interface) Uma das interfaces ISDN que, utilizado em sistemas E1, provê um acesso
constituído por 30 canais B de 64Kbps utilizados para o tráfego de voz, vídeo e dados, e um canal
D de 64 Kbps utilizado para o tráfego de sinalização.

PROTOCOLO
É um conjunto de regras estabelecidas com o objetivo de permitir a comunicação entre
computadores. Regras que governam a transmissão de dados, incluindo inicialização, verificação,
coleta de dados, endereçamento e correção de erros.

PSTN
(Public Switched Telephone Network) Sigla em inglês para o termo RTPC, Rede de Telefonia
Pública Comutada.

PULSO
Curta duração de uma onda ou fluxo de energia.

QUADRO
Corresponde a um agrupamento lógico de informação. Nos sistemas PCM de 30 canais, um quadro
corresponde a 32 timeslots e equivale a 125 microssegundos.
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RAMAL
Ramal ou também chamado canal FXS é a extensão de um PABX, é onde interliga-se o aparelho
telefônico.

R2D
(R2 Digital) É o tipo de sinalização de linha (isto é, que envia informações como ocupação,
desconexão, atendimento...) mais utilizada em portas digitais e que caracteriza-se por codificar as
informações de sinalização em grupos de quatro bits (2 para TX e 2 para RX) por canal. No caso do
link E1, a cada quadro (256 bits) é enviada a sinalização de um par de canais e a cada
multiquadro (16 quadros) a sinalização de todos os canais e mais o sincronismo do link.

SINALIZAÇÃO DE LINHA
Conjunto de sinais destinados a efetuar a ocupação e supervisão enlace a enlace dos circuitos que
interligam duas centrais de comutação telefônica. Opcionalmente, permite o envio dos sinais de
tarifação.

SINCRONISMO
Procedimento utilizado para que um sistema de transmissão reconheça o início e o fim de uma
quantidade de informação a ser transmitida ou recebida.

STFC
O mesmo que Serviço Telefônico Fixo Comutado.

SWITCH
Dispositivo de hardware cuja função é a comutação de chamadas e/ou mensagens de variados
tipos em uma central telefônica ou rede de computadores.

TDMoE
Time Division Multiplex over Ethernet, esse termo foi "batizado" para capacidade de se transmitir
voz sobre uma rede dados, o TDMoE é utilizado com o módulo DAHDI no asterisk.

TERMINAL
Equipamento, localizado próximo ao usuário, que apresenta ao mesmo as informações recebidas
da rede numa forma compatível com os requisitos do usuário e também realiza as funções
complementares do usuário para a rede.

TRONCO
Enlace de comunicações de múltiplos canais usado para conectar dois pontos de comutação, o
primeiro numa rede ou central telefônica e o segundo numa central privada. Também chamado de
linha, linha de comutação ou circuito.

VoIP
Sigla em inglês para Voice over IP (VOZ SOBRE IP). Transporte de voz por meio de protocolo IP.
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Prezado Cliente,

Em caso de presunção de defeito, entre em contato com o
departamento de Suporte da DigiVoice através do telefone (11)
2191-6363, opção 5. Sempre tenha em mãos o código de
registro do produto e ou os dados do cliente que adquiriu o
mesmo.

Caso após o suporte telefônico fique constatado defeito de
hardware, siga os procedimento abaixo:

· Envie o produto para a DigiVoice com nota fiscal de natureza
Remessa para Conserto.

· Anexe carta relatando o defeito apresentado.

Envie o produto para :

DigiVoice Tecnologia em Eletrônica Ltda
Al. Juruá, Nº 159 – Centro Empresarial de Alphaville
Barueri – São Paulo – CEP: 06455-010

Os produtos deverão ser enviados para a DigiVoice pelo meio de
transporte de sua preferência, com frete pago.

· A garantia pode ser comprovada pela Nota fiscal de compra e
pelo selo de garantia fixado nos produtos, desde que não
violados;

· Prazos para Conserto/Substituição pela Assistência Técnica:

· Testes para avaliação :
Durante a aceitação: Imediato
Durante a garantia:   72Hs

· Conserto/Substituição em geral:
Durante a aceitação:  72Hs
Durante a garantia: até 07 dias
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Nestes prazos estão compreendidos a entrada e saída do produto
na DigiVoice desconsiderando o tempo de transporte revenda-
DigiVoice e DigiVoice-revenda (caso haja uma revenda
intermediando).

Quaisquer dúvidas originadas deste documento, poderão ser
esclarecidas através do Telefone/Fax (011) 2191-6363.

Departamento de Suporte



DigiVoice tecnologia em eletrônica Ltda.

www.digivoice.com.br

Al. Juruá, 159 - Térreo
Alphaville - Barueri - SP
CEP 06455-010
(11) 2191-6363
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