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RESUMO 

 

Com o grande avanço da tecnologia, surgiu a oportunidade de transportar pacotes de 

voz juntamente com os pacotes de dados. Assim surge a tecnologia de voz sobre IP, ou apenas 

VoIP, capaz de reduzir os custos de telefonia utilizando as redes de dados para transmitir voz. 

O Asterisk aparece neste processo, como uma PABX open source, substituindo as soluções 

proprietárias com um custo reduzido.  

Neste trabalho estudaremos os aspectos da tecnologia VoIP e do funcionamento do 

Asterisk, sua sintaxe de configuração e estrutura do plano de discagem. Abordaremos dois 

modelos gráficos para representação de algoritmos, que servirão para o desenvolvimento de 

uma ferramenta gráfica possibilitando a criação de planos de discagem para o Asterisk mesmo 

por usuários leigos. 
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1. Introdução 
 

  

Há algum tempo a Rede Publica de Telefonia Comutada perdeu espaço para as redes 

de transmissão de dados.  Com o crescimento das redes baseadas em IP (Internet Protocol) de 

comutação de pacotes, verificou-se a possibilidade de usar a infra-estrutura dessas redes para 

transmissão de voz. Essa integração de voz e dados em uma única rede eliminaria grande 

parte dos custos com telefonia, principalmente nas grandes empresas, além do custo de se 

manter outra rede operante. Assim surge o VoIP (Voice over Internet Protocol), uma 

tecnologia que torna capaz a transmissão de voz sobre uma rede IP com um padrão aceitável 

de qualidade de serviço (QoS) com um custo muito menor. 

Inicialmente o custo para se implantar um sistema VoIP que integrasse também a rede 

telefônica convencional era muito alto, e apenas grandes empresas conseguiam arcar com os 

custos. Essas empresas compravam soluções VoIP de terceiros que instalavam e gerenciavam 

todo o sistema de forma fechada usando software e hardware proprietários. Com o crescente 

aumento do uso do VoIP novas soluções surgiram para todos os tipos de usuários, algumas 

ainda com altos custos de implantação, outras com custos reduzidos como o Asterisk 

(Asterisk, 2007).  

O Asterisk é um software livre que implementa as funcionalidades de uma PABX 

(Private Automatic Branch Exchange), podendo servir apenas como PABX IP ou mesmo de 

forma hibrida integrando VoIP e a rede telefônica convencional. O Asterisk foi desenvolvido 

para rodar sobre a plataforma GNU/Linux sobre a arquitetura x/86, apesar de ter sido portado 

para outros sistemas, podendo assim rodar em um sistema todo composto por software livre. 

Pode ser instalado em um computador pessoal sem necessidade de qualquer hardware extra 

para um sistema puramente VoIP. 

Apesar de diversas comunidades e sites dedicados ao Asterisk com muitas 

informações e tutoriais, sua instalação e principalmente configuração não é sempre simples. O 

núcleo de um sistema Asterisk está na configuração de seu plano de discagem (Dialplan), por 

que define como o Asterisk irá gerenciar todas as ligações. O plano de discagem possui uma 

sintaxe aparentemente simples, e como todas as outras configurações do Asterisk deve ser 

modificado diretamente em arquivo. A configuração de um plano de discagem pode ser 

muitas vezes pouco intuitiva, e quando muito extensa pode se tornar bastante complexa e 

confusa ao trabalhar com arquivo em modo texto. Existem algumas ferramentas gráficas que 

podem auxiliar a utilização do Asterisk neste processo, porem são ferramentas comerciais. 

Outras soluções gratuitas ou software livre ajudam na configuração do Asterisk, mas não 



facilitam em muito a criação de um plano de discagem. 

Baseado nesta dificuldade de configuração, e inexistência de uma solução livre, este 

trabalho propõe uma ferramenta gráfica para criação de planos de discagem do Asterisk. Um 

trabalho semelhante foi realizado na Universidade Federal de Santa Catarina, no curso de 

Sistemas de Informação, por Guilherme Vieira (VIEIRA, 2007), onde uma ferramenta para 

criação de URAs (Unidade de Reposta Audível) foi proposta. No presente trabalho 

ampliaremos a proposta de criação de URAs para uma ferramenta capaz de gerar um plano de 

discagem completo.  Utilizaremos a linguagem de programação Java e sua biblioteca gráfica 

Swing, a partir de um modelo gráfico para representar o plano de discagem.  

O trabalho esta estruturado da seguinte forma: no capitulo 2 aborda a tecnologia VoIP, 

seus conceitos, arquitetura, protocolos e CODECS. O capitulo 3 mostra o software Asterisk, 

suas funcionalidades e principalmente seu sistema de configuração. O Capitulo 4 trata 

especificamente da configuração do extension.conf, responsável plano de discagem 

(Dialplan). No capitulo 5 trataremos de modelos gráficos que podem servir para representar o 

plano de discagem. O capitulo 7 apresenta algumas ferramentas existentes para criação de 

planos de discagem para Asterisk. No capitulo 8 apresenta a proposta de criação de 

ferramenta, possíveis problemas envolvidos no desenvolvimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. VoIP 
 
 

Talvez a principal limitação dos sistemas tradicionais de transporte de tráfego 

telefônico seja justamente a sua inadequação para a transmissão de dados. A comunicação de 

dados cresceu em intensidade, tornando-se representativa da “Era da Informação” e sendo 

comandada pelo crescimento da própria Internet, eventualmente ultrapassando o tráfego 

tradicional de voz em volume. 

A capacidade de se realizar uma chamada telefônica através da Internet tem sido 

demonstrada e comercializada desde 1995. Contudo, prover este tipo de serviço com 

qualidade e satisfazendo as necessidades dos usuários de empresas é outra questão. Para que o 

sistema de pacotes de voz seja implementado, este deve satisfazer as expectativas que o 

sistema público de telefonia já realiza há décadas aos seus usuários. 

Independente da tecnologia adotada, as corporações já vêm num movimento de 

integração entre voz e dados na mesma infra-estrutura de rede há alguns anos. As vantagens 

são claras, pois os custos envolvidos na manutenção de equipes técnicas, infra-estruturas 

diferenciadas e ligações internacionais são reduzidas com a integração. Os aumentos do leque 

de novas aplicações, da disseminação de microcomputadores pessoais (para funcionamento 

como terminal multimídia), da capilaridade das redes IP e da banda de transmissão disponível 

para o usuário, contribuíram em muito para voz sobre IP (VoIP) tornar-se uma realidade. 

 

2.1. Conceitos Básicos 
 

 
 

VoIP (Voz sobre IP) é uma tecnologia utilizada para digitalizar, codificar, empacotar e 

enviar dados de voz em datagramas IP numa rede que utiliza a pilha de protocolos TCP/IP. 

A tecnologia VoIP surgiu tendo como um de seus objetivos unificar em uma única 

rede de serviço a transmissão de voz e de dados. Mas para que o sistema funcionasse foi 

necessário o desenvolvimento de um protocolo comum. Então várias partes interessadas se 

uniram e sob o patrocínio da ITU (International Telecommunication Union) foi emitida a 

recomendação H.323 que consiste em um conjunto de protocolos que permitem a 

comunicação de terminais utilizando aplicações de áudio, vídeo e dados multimídia. 

Em março de 1999 a IETF (Internet Engineering Task Force) apresenta sua solução 

denominada SIP (Session Initiation Protocol), que é uma forma mais simples de modular e 

utilizar voz sobre IP. 



O MGCP (Media Gateway Control Protocol) é o protocolo presente nos gateways dos 

sistemas VoIP. Foi definido pela IETF em conjunto com a ITU e tem a função de controle de 

chamadas, transmissões e sinalização, monitorando os troncos de telefonia e enviando 

mensagens de mídia para endereços específicos. 

 

2.2. Arquiteturas básicas 

 
Existem três arquiteturas básicas de implantação para um sistema VoIP: 
 

 Arquitetura PC-a-PC: nesta arquitetura dois computadores providos de recursos 

multimídia, conectados a uma rede IP, se comunicam para a troca de sinais de voz. 

Todo o tratamento do sinal de voz (amostragem, compressão e empacotamento) é 

realizado nos computadores, sendo a chamada de voz estabelecida com base no 

endereço IP do receptor (ou através de um "nome", que será convertido para um 

endereço IP utilizando-se um serviço de diretório público). A arquitetura PC-a-PC 

possui uma variante onde o PC é substituído por um telefone com capacidade de 

codificação de voz e implementação do protocolo IP. 

 

 Arquitetura com gateway: nesta arquitetura, um telefone padrão é utilizado para 

gerar e receber a chamada telefônica sobre a Internet. O usuário chamador disca para o 

número e conecta ao Gateway de telefonia IP mais próximo de sua central telefônica 

local; este Gateway reconhece e valida o número telefônico do usuário chamador e 

solicita a este que forneça o número do usuário de destino. O Gateway de entrada 

identifica o Gateway de saída mais próximo do usuário de destino e inicia com este 

uma sessão para transmissão de pacotes de voz (possivelmente utilizando o protocolo 

H323). O Gateway de saída chama o telefone receptor e, após a chamada ser atendida, 

a comunicação fim-a-fim tem início, com o sinal de voz sendo enviado através de 

datagramas IP entre os Gateways. A codificação e empacotamento do sinal de voz são 

feitos no Gateway de origem, enquanto a decodificação e desempacotamento são 

feitos no Gateway de destino.  

 

 Arquiteturas híbridas: naturalmente, esquemas híbridos das duas arquiteturas 

anteriores são possíveis e desejáveis. Nestas estruturas um usuário de um telefone 

padrão origina (ou recebe) uma chamada para um usuário de PC (ou telefone IP). Em 

tais situações, deve haver um serviço de mapeamento ou translação de endereços IP 



em números telefônicos. Existem quatro caminhos unidirecionais neste caso: PC-a-PC, 

Gateway-a-Gateway, PC-a-Gateway, Gateway-a-PC. Em todas estas arquiteturas os 

pontos terminais (PC ou Gateways) devem empregar o mesmo esquema de 

codificação de voz. 

 

 

2.1. Protocolos de Sinalização 

 

2.1.1. SIP 

 
Pode-se dizer que SIP (Session Initiation Protocol) trata-se de um protocolo de 

controle referente à camada de aplicações do Modelo de Referência OSI (Open System 

Interconnection), que é usado para iniciar, modificar ou terminar sessões ou chamadas 

multimídia entre usuários. É um protocolo baseado em texto (similar ao HTML e SMTP) 

desenvolvido para iniciar, manter e encerrar sessões de comunicação interativa entre usuários. 

Baseado em conexões ponto-a-ponto, o SIP faz o transporte de suas mensagens utilizando o 

protocolo UDP. O SIP define recomendações para serviços VoIP adicionais, como 

conferência, transferência, identificação, redirecionamento e distribuição de chamadas. 

O protocolo SIP tem dois tipos de agentes. Eles são os agentes usuários e os servidores 

de rede. Os agentes usuários podem ainda ser divididos em agentes usuários clientes e agentes 

usuários servidores.  

Usuários clientes são aqueles que fazem uma chamada SIP a outro terminal e usuarios 

servidores são aqueles que recebem a ligação de um terminal. Agentes usuarios são, por 

exemplo, Telefones IP, Softphones, Gateways, etc.  

Os servidores de rede SIP são: 

 Proxy Server (Servidor Proxy) – recebe pedidos de conexão de um agente usuário 

cliente encaminhando-a para um usuário agente servidor, ou para outro servidor 

proxy se o agente usuário servidor não está sob sua administração. Dessa forma, o 

usuário cliente não estabelece uma conexão direta com o usuário servidor, podendo 

ser utilizado para garantir a segurança dos envolvidos na comunicação. Ele pode 

prover funções como autenticação, controles de acesso, segurança e roteamento. 

 Redirect Server (Servidor de Redirecionamento) – recebe pedidos de conexão de 

usuário cliente e envia-os novamente ao solicitante com informações do usuário 

servidor, sendo o usuário cliente responsável por todo o gerenciamento da chamada. 



 Register Server (Servidor de Localização) – recebe pedidos de registro de um usuário 

cliente, e armazenam informações como endereço IP e identificação do cliente em 

um Servidor de Banco de Dados.  

 Servidor de Banco de Dados – é um local utilizado para armazenar as informações 

dos clientes (ramal, usuário, senha, endereço IP, entre outros). 

 
 

2.1.2. H.323 
 

 
A recomendação H.323 (H.323, 2006) tem o objetivo de especificar sistemas de 

comunicação multimídia em redes baseadas em pacotes (Packet Based Network – PBN). 

Redes PBN podem incluir: LANs, MANs, Intranets, Internet e conexões ponto a ponto sobre 

a rede pública de telefonia ou RDSI.) e que não provêem uma Qualidade de Serviço (QoS) 

garantida. Além disso, estabelece padrões para codificação e decodificação de fluxos de dados 

de áudio e vídeo, garantindo que produtos baseados no padrão H.323 de um fabricante possa 

interoperar com produtos H.323 de outros fabricantes.  

Este padrão é completamente independente dos aspectos relacionados à rede. Dessa 

forma, podem ser utilizadas quaisquer tecnologias de enlace, podendo-se escolher livremente 

entre as que dominam o mercado atual como Ethernet, Fast Ethernet, FDDI, ou Token Ring. 

Também não há restrições quanto à topologia da rede, que pode consistir tanto de uma única 

ligação ponto a ponto, ou de um único segmento de rede, ou ainda serem complexas, 

incorporando vários segmentos de redes interconectados. 

O padrão H.323 especifica quatro tipos de componentes que, juntos, possibilitam a 

comunicação multimídia [H.323 Tutorial]. São eles: 

 Terminais – Podem ser computadores pessoais ou dispositivos, rodando H.323 e um 

aplicativo multimídia. Todos os terminais devem suportar voz. O suporte a vídeo e 

dados é opcional. 

 Gateways - São elementos opcionais em conferências H.323, que têm como função 

prover a comunicação de terminais H.323 com outros terminais de padrões diferentes 

(H.310, H.321, H.322) ou com outra rede, como a RTPC (Rede Telefônica Publica 

Comutada). 



 Gatekeepers - Componentes mais importantes. Atuam como ponto central para todas 

as chamadas dentro de sua zona (Zona é o conjunto de todos os terminais, gateways e 

MCUs gerenciados por um único gatekeeper). Uma zona deve incluir, pelo menos, um 

terminal e pode incluir segmentos de LAN conectados usando roteadores. Provêem 

serviços de controle de chamada para registrar participantes. Dentre outras coisas, são 

também responsáveis pelo gerenciamento da largura de banda em conferências H.323. 

 Multipoint Control Units (MCUs) – MCUs provem suporte para conferencias de três 

ou mais terminais H.323. O MCU gerencia a conexão de todos os terminais, os 

recursos e codificador/decodificador (CODEC) de áudio utilizado na conferencia. Os 

gatekeepers, gateways e MCUs são componentes lógicos separados do padrão H.323, 

mas podem ser implementados como um único dispositivo físico. 

 

 

2.2. CODEC de Voz 
 

CODEC é um algoritmo utilizado para converter um sinal analógico (voz ou vídeo) 

em sinais digitais. Durante a conversão de sinais, esses algoritmos efetuam a compactação ou 

descompactação dos dados. Cada CODEC oferece certa qualidade de som, utilização de 

banda e requisitos para o processamento. O balanço entre essas características define a melhor 

relação custo/benefício, que poderá levar a escolha do melhor CODEC para sua aplicação. 

Para tanto, ao longo do tempo, vêm sendo implementadas diversas soluções (codificadores de 

voz) que buscam aperfeiçoar a relação entre taxa de transmissão e qualidade. Os métodos de 

compressão de voz mais empregados são:  

 

· PCM: Pulse Code Modulation.  

· ADPCM: Adaptative Differential Pulse Code Modulation.  

· LD-CELP: Low-Delay Code Excited Linear Prediction.  

· CS-ACELP: Conjugate-Structure Algebraic-Code-Excited Linear-Prediction.  

· MP-MLQ: Multi-Pulse, Multi-Level Quantization.  

· ACELP: Algebraic Code Excited Linear Prediction.. 

 

Cada um dos diversos algoritmos de compressão possui características de desempenho 

intrínsecas, tais como: qualidade subjetiva da voz (MOS - Mean Opinion Score), atraso de 



processamento dos sinais de voz (atraso de compressão) e taxa de produção das amostras 

digitais de voz (saída do codec).  O MOS é uma media usada para determinar a qualidade do 

som produzida por cada CODEC, e varia de 1 (ruim) a 5 (Excelente). A tabela mostra as 

características de alguns CODECs suportados pelo Asterisk. 

 
 

Tabela 2.4 –  

Tabela 1 - Alguns dos codecs de voz utilizados pelo Asterisk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODEC Método de Compressão Saída do Codec (kbps) MOS Atraso de compressão (ms) 

G.711 PCM 64 4.1 0.75 

G.729 CS-CELP 10 3.92 10 

G.729a CS-CELP 10 3.7 10 

G.723.1 MP-MLQ 6.3 3.9 30 

G.723.1 ACELP 5.3 3.65 30 

G.726 ADPCM 32 3.85 1 



3. Asterisk 
 

O Asterisk é um software de código aberto que implementa uma central telefônica. Ele 

permite que clientes conectados a ele façam ligações uns para os outros e permite também que 

estes clientes façam ligações para telefones conectados em outras centrais, como por exemplo, 

uma central pública de telefonia. Seu nome vem do símbolo, *, que nos sistemas Unix e DOS 

representa um “coringa” significando qualquer caractere, qualquer arquivo.  

Desenvolvido sob a GPL (General Public License), o Asterisk foi criado por Mark 

Spencer da empresa Digium. Spencer foi o primeiro mantenedor do Asterisk, sendo que 

dezenas de outros programadores contribuíram para o desenvolvimento de novas funções e 

características. 

Desenvolvido para o sistema operacional Linux, atualmente o Asterisk pode ser 

executado também no FreeBSD, OpenBSD, Mac OS X, Sun Solaris e Microsoft Windows. 

Está atualmente na versão 1.4. 

O software básico do Asterisk inclui muitas características encontradas até então 

somente em sistemas telefônicos caros e proprietários. Características como correio de voz, 

respostas interativas, distribuição automática de chamadas e conferência em chamadas são 

encontradas no Asterisk. É possível ainda criar novas funcionalidades escrevendo scripts na 

linguagem do Asterisk, adicionando módulos escritos em linguagem C, além de outras formas 

de customização. 

Para conectar telefones convencionais a um servidor Asterisk, ou conectá-lo a linhas 

troncos de uma central telefônica convencional, é necessário adicionar hardware especial ao 

servidor, já que um simples modem não é suficiente. A empresa Digium e muitas outras 

vendem placas PCI e outros componentes que permitem que um servidor Asterisk possa ser 

conectado a aparelhos telefônicos convencionais, linhas telefônicas analógicas e digitais, 

linhas T1 e E1 e outros serviços (GONÇALVES, 2005). 

O Asterisk suporta muitos protocolos de voz sobre IP (VoIP), incluindo o SIP e o 

H.323 já citados. Ele pode trabalhar com a maioria dos telefones SIP, podendo atuar como um 

registrador ou um gateway entre o universo IP e o universo de telefonia convencional. 

Desenvolvedores do Asterisk criaram um novo protocolo, o IAX, para melhorar o 

entroncamento entre servidores Asterisk. 

Suportando uma mistura dos sistemas convencionais e sistemas VoIP de telefonia, o 

Asterisk permite a construção eficaz de novos sistemas de telefonia ou a mudança gradativa 

dos sistemas de telefonia convencional para as novas tecnologia de VoIP. Ele pode substituir 



centrais telefônicas antigas, para agregar novas funcionalidades ou para reduzir os custos com 

contas telefônicas, utilizando a Internet para fazer ligações telefônicas. 

 

 
 

3.1. Arquitetura  

 
Asterisk foi cuidadosamente desenvolvido para ter máxima flexibilidade. APIs 

específicas foram definidas em torno de um núcleo PBX, como mostrado na figura 1. Este 

núcleo gerencia as conexões do PBX, independente de protocolos, codecs ou hardware 

utilizado. O núcleo do Asterisk é possui quatro módulos principais: 

 

 Núcleo de Comutação PBX – A essência do Asterisk, responsável por todas as 

conexões e tarefas automáticas. Atua de forma transparente, independente do 

hardware e software que estão sendo utilizados.  

 Lançador de Aplicações – Carrega aplicações que prestarão serviços para usuários, 

como correios de voz, reprodução de arquivos e listagem de diretórios. 

 Codec Translator – Modulo responsável por codificar e decodificar os vários formatos 

de compressão de áudio usados na telefonia.  

 Agendamento e Gerenciador E/S – Responsável pelo agendamento de tarefas de baixo 

nível do programa e gerenciamento do sistema para otimização de desempenho.  

 As APIs, da mesma forma são divididas em quatro grupos: 
 

 APIs de canais – Controla o tipo de conexão sendo usada, seja conexão VoIP, ISDN 

ou outra tecnologia. Os módulos são dinamicamente carregados para cada tipo de 

conexão. 

 APIs de aplicações – Permite carregar vários módulos que desempenham funções 

especificas que podem ser usados pelo sistema PBX como. Conferencia, correio de 

voz, listagens de diretórios e várias outras tarefas podem ser utilizadas. 

 APIs de traduções de codecs – Carrega os módulos para suportar os diversos formatos 

de compressão de áudio. 

 APIs de formato de arquivos – Gerencia leitura e escrita dos diversos formatos de 

arquivos para armazenamento. 



 

 

Figura 1 - Arquitetura Asterisk (GONÇALVES,2005) 

 

3.2. Aplicações 
 

O Asterisk possui varias aplicações encontradas nas PBX convencionais: 
 

 Correio de voz: quando um usuário não atende uma ligação, existe a opção de o 

usuário que fez a chamada possa deixa uma mensagem, semelhante a uma secretaria 

eletrônica.  

 

 Distribuidor Automático de Chamadas (DAC): mesmo sistema utilizado em Call 

Centers. Caso não tenha nenhum operador disponível o usuário é encaminhado para 

um sistema de filas e permanece em espera. Possibilitam o gerenciamento de filas, 

prioridades das chamadas e direcionamento das chamadas para agentes específicos; 

 

 Unidade de Resposta Audível (URA): atendimento eletrônico das ligações. 

Possibilidade de integração com outras aplicações e bancos de dados, além de prover a 

criação de menus de navegação, e reconhecimento de voz; 



 Sala de Conferência: Criar salas de conferência que possibilitam vários usuários 

conversar simultaneamente; 

 

 Discador automático: Faz chamadas automáticas a partir de uma base de dados de 

telefones. 

 

 Servidor de música de espera: Vários formatos de arquivos podem ser reproduzidos, 

de forma síncrona ou assíncrona. Essas reproduções normalmente ocorrem ao colocar 

uma chamada corrente em espera. 

 

 Registro detalhado das ligações: Relatórios completos sobre as ligações (duração, 

origem, destino, custo, etc); 

 

 Ramal local e remoto: Independência geográfica, dois ramais podem estar a 

geograficamente distantes, porém podem fazer parte do mesmo servidor (desde que 

exista acesso ao servidor via rede IP); 

 

 Interoperabilidade com diferentes padrões de VoIP: O Asterisk suporta 

praticamente todos os protocolos utilizados atualmente em telefonia e VoIP, portanto a 

migração e interligação com sistemas híbridos é altamente facilitada. 

 
 

3.3. Hardware 
 

Para soluções inteiramente VoIP o Asterisk dispensa qualquer dispositivo extra de 

hardware, alem do usado para conexão com a rede. No entanto o sistema Asterisk utiliza os 

recursos da CPU do computador para processar os canais de voz. Assim o numero de 

conexões que o sistema irá gerenciar determina o porte do hardware onde o Asterisk deve ser 

instalado. 

Para interconectar com a rede publica de telefônica, é necessária a instalação de 

dispositivos de hardware adicionais. Existem diversas placas de telefonia suportadas pelo 

Asterisk.  

3.4. Configuração 
 



 
Todos os arquivos de configuração do Asterisk, geralmente localizados na pasta 

/etc/asterisk, usam a mesma sintaxe similar a os arquivos (.ini) usados nos sistemas Windows. 

Todos os arquivos são formatados em ASCII, são dividos por seções com o nome entre 

colchetes ([]‟s). As seções são formadas pelo par, chave valor, separada pelo sinal de igual (=) 

ou igual ou maior que (=>), enquanto os comentários usam o caractere ponto e vírgula (;). 

Existem três tipos de gramáticas usadas nos arquivos de configuração: 

  

 Grupos simples – O mais simples, onde os objetos são declarados com todas as opções 

em uma mesma linha. Alguns dos arquivos que usam esse formato são o 

extensions.conf, meetme.conf,  voicemail.conf, entre outros. Abaixo um exemplo: 

 
 

        
  
 
 

A sintaxe para Entidades Individuais é usada em arquivos de configuração onde cada 

objeto é declarado com varias opções e estas são dificilmente compartilhadas com 

outro objeto. Neste formato, uma seção é associada com cada objeto (às vezes com 

uma sessão [general] para configurações globais). No exemplo abaixo, a seção 

[general] possui duas variáveis globais, depois dois objetos com duas opções cada um 

são criados: 

 
 
 
 

 
  
  
 
 

 
 

 Objeto com herança de opções – Usado pelos arquivos de configurações com muitas 

opções, mas que são compartilhadas entre vários objetos. Neste tipo de configuração 

existem seções que contem declarações de canais ou objetos, como nos arquivos 

zapata.conf, phone, magcp.conf, etc. As opções para o objeto são declaradas acima da 

declaração do objeto e podem ser modificadas por uma declaração de outro objeto. É 

um conceito difícil de entender, mas fácil de usar como no exemplo: 

 
 

[seção] 
objeto1 => opcao1a, opcao2a, opcao3a 
objeto2 => opcao1b, opcao2b, opcao3b 

 

[general] 
opcaoglobal1= valorglobal 1 
opcaoglobal2=valorglobal2 
[object1] 
opcao1=valor1a 
opcao2=valor2a 
[object2] 
opcao1=valor1b 
opcao2=valor2b 
 

 

[minhasecao] 
opcao1 = abc 
opcao2 = xyz 
objeto => 1 
opca1 = tst 
objeto => 2 
 
 



 
 
 
 
 
 

As duas primeiras linhas atribuem os valores „abc‟ e „xyz‟ respectivamente. Quando o 

objeto 1 é instanciado com a opção1 sendo „abc‟ e a opção2 sendo „xyz‟. Depois 

modificados o valor de opção1 para „tst‟ e criados um novo objeto 2. Agora o objeto 2 

foi criado com o valor de opcao1 sendo „tst‟ e opcao2 com valor igual ao objeto 1, 

„xyz‟. O objeto 1 permanece inalterado. 

  
 

 Objeto entidade complexa -  Usado pelos arquivos iax.conf, sip.conf e outras 

interfaces em que há varias entidades, com varias opções que não compartilham 

configurações. Cada entidade declara suas opções e valores em seu próprio contexto: 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

A entidade 100 tem valores „valor1‟ e „valor2‟ para as opções opcao1 e opcao2. A 

entidade 200 tem valores „valor3‟ e „valor4‟ para as opções opção e opção2. 

 

3.5. Plano de Discagem 
 
 

Todo o sistema Asterisk é controlado pelo plano de discagem, através do arquivo 

extension.conf usando a sintaxe já mencionada. Neste arquivo o administrador do sistema 

especifica que ações serão tomadas quando uma ligação for recebida. O plano de discagem é 

dividido em quatro partes: contextos, extensões, prioridades e aplicações. 

 

Contextos 

O plano de discagem é divido em seções chamadas de contextos. Contextos são nada 

mais que grupos de extensões. Extensões definidas em contextos diferentes não interagem, a 

não ser que especificado do contrario. Eles são identificados colocando o nome do contexto 

[100] 
opcao1=valor1 
opcao2=valor2 
[200] 
opcao1=valor3 
opcao2=valor4 
 
 

 



entre colchetes ([]), assim um contexto nomeado chamadas seria: [chamadas]. Todas as 

instruções colocadas depois da definição do contexto farão parte deste contexto até o próximo 

contexto ser declarado. 

O arquivo extension.conf possui dois contextos especiais localizados, geralmente, no 

inicio do arquivo: [general] e [globals]. O Contexto [general] contém informações de como o 

plano de discagem ira funcionar, como ira tratar as prioridades ou como agira em caso de 

falha. No contexto [globals] devemos colocar variáveis globais e seus valores iniciais que 

serão usados pelos outros contextos. 

A maior importância do uso dos contextos é a segurança. Usando contextos 

corretamente, podemos restringir certas permissões (chamada de longa distancia, por 

exemplo) a determinados usuários. 

 

Extensões  

Dentro de cada contexto estão definidas uma ou mais extensões. Uma extensão é uma 

instrução executada pelo Asterisk, disparada por alguma ligação recebida ou numero sendo 

discado no canal. As extensões especificam o que acontece com cada ligação a medida que 

elas avança pelo plano de discagem. Elas podem servir simplesmente para apontar um 

telefone (como exemplo, ligue para Rose na extensão 233), como também para algo mais 

complexo como, por exemplo, definir uma URA.  

A sintaxe para criação de extensões segue o formato dos arquivos de configuração, 

como apresentado no capitulo anterior, usando a palavra exten seguido do sinal de igual ou 

maior =>. Uma  extensão é composta por três componentes: o nome a extensão, a prioridade, 

e uma aplicação (ou comando). Assim como um exemplo de definição de uma extensão: 

 

exten => 100,1,Answer( ) 

 

O nome da extensão é 100, com prioridade 1 e a aplicação é Answer().  

 

 

 

Prioridade 

Cada extensão pode ter vários passos, que chamamos de prioridades. Cada prioridade 

é numerada sequencialmente, começando em 1. Cada prioridade especifica uma aplicação, 

como no exemplo a seguir: 

 



exten => 100,1,Answer( ) 

exten => 100,2,Hangup( ) 

 

Neste exemplo quando chamado o numero 100, a extensão de prioridade 1 atenderia a 

chamada e depois a prioridade 2 desligaria a chamada. As prioridades precisam ser numeradas 

corretamente, senão não funcionarão corretamente. 

 

 

Aplicações  

Cada aplicação executa uma determinada acao sobre o canal atual, como tocar um 

som, receber tom de discagem, ou desligar a chamada. Nos exemplos de extensões e 

prioridades foram apresentadas duas aplicações: Answer() e Hangup(). Algumas outras 

aplicações requerem o uso de argumentos, como a aplicacao Dial() 

 

exten => 100,1,Dial(SIP/Rose,20) 

 

A aplicação é utilizada para ligar para o cliente Rose usando um canal SIP, por no 

maximo 20 segundos.  

 

3.5.1. Criando um Plano de Discagem 
 

Agora iremos demonstrar alguns exemplos de como criar um plano de discagem, 

começando por um exemplo de simples entendimento. No exemplo temos quatro clientes SIP 

registrados no Asterisk com os nomeados de 100, 101, 102 e 103. Quando discarmos o 

numero 100  queremos que o cliente 100 seja atendido, quando o 101 for discado o cliente 

101 seja chamado e assim por diante. Usaremos a extensão [default] que ira conter as regras 

para essas chamadas: 

 
[default] 
exten => 100,1,Dial(SIP/100) 
exten => 101,1,Dial(SIP/101) 
exten => 102,1,Dial(SIP/102) 
exten => 103,1,Dial(SIP/103) 
 

Todas as extensões têm apenas uma prioridade, que é ligar para um canal especifico.  

Agora iremos acrescentar o uso do correio de voz para a extensão 100: 

 



[default] 
exten => 100,1,Dial(SIP/100,20) 
exten => 100,2,Voicemail(u100) 
exten => 100,102,Voicemail(b100) 
 

Agora a extensão 100 possui três prioridades. A prioridade 1 chama o canal SIP/100 

durante vinte segundos.  Caso o canal esteja ocupado ele ira para a prioridade n+101, ele 

chama o correio de voz com o procedimento b (de “busy”, que significa telefone ocupado). Se 

o telefone não for atendido depois de vinte segundos ele passa para a propriedade 2, 

chamando o correio de voz com o procedimento u100 (“unavaible”, telefone não disponível). 

Uma mesma extensão pode chamar canais diferentes, conforme a necessidade. Caso a 

ligação não seja atendida em determinado tempo, é encaminhado para outro canal, no caso 

dois canais são chamados simultaneamente (101 e 102). Depois de dez segundos se não for 

atendido, será tocada a mensagem „correiodevoz‟ e então encaminha a ligação diretamente 

para a caixa de mensagem. 

  
[default] 
exten => 100,1,Dial(SIP/100,20) 
exten => 100,2,Dial(SIP/101&SIP/102,10) 
exten => 100,3, Playback(correiodevoz) 

exten => 100,4,Voicemail(100) 
 
 

A letra „s‟ tem significado especial quando usada para representar extensões. Quando 

uma chamada é encaminhada para um contexto sem extensão especifica, a chamada passa 

para a extensão s daquele contexto. 

Veremos agora um exemplo de criação de um menu de voz, uma URA. URAs 

costumam ter contextos diferentes para facilitar a interpretação. No caso foram criados dois 

contextos chamados menuprincipal e vendas: 

 
[default] 
exten=>100,1,Goto(menuprincipal,s,1) 
exten=>101,1,(Dial/SIP101) 
 
[vendas] 
exten => s,1,Background(welcome-sales) 
exten => 1,1,Goto(default,100,1) 
exten => 2,1,Goto(default,101,1) 
[menuprincipal] 
exten => s,1,Background(welcome-mainmenu) 
exten => 1,1,Goto(vendas,s,1) 
exten => 2,1,Dial(SIP/102) 
exten => 0,1,Dial,(SIP/103) 
 



Quando discamos 100, o plano a aplicação Goto() envia a chamada para o contexto 

[menuprincipal]. No menu principal a aplicação Background() toca um som de fundo 

enquanto espera por uma entrada. Se o numero pressionado for 1 a aplicação Goto() envia a 

chamada para outro contexto, no caso [vendas]. Caso o numero pressionado por 2 ou 3 o 

chamada irá chamar os canais SIP/102 ou SIP/103. No contexto [vendas] acontece o mesmo 

procedimento, um som de fundo é tocado enquanto espera por uma entrada. Se o numero 1 for 

pressionado ele acabara voltando ao menu principal, se pressionar o numero 2 irá para o 

contexto [default] e chamará o canal SIP/101. 

Usamos estes exemplos para demonstrar o processo de criação de um plano de 

discagem alterando diretamente o arquivo extension.conf. Foram exemplos simples que 

serviram apenas para dar uma idéia do processo de criação do plano. Existem varias outros 

recursos disponíveis no Asterisk que não foram citados que são frequentemente usados por 

sistemas Asterisk (MEGGELEN, 2007) que não são descritos aqui.  

  
 
 
 
 
 

3.6. Ferramentas de Configuração Para Asterisk 
 
 

Já existem algumas ferramentas disponíveis para criação de planos de discagem e 

configuração do Asterisk. No entanto uma única ferramenta utiliza algum modelo gráfico para 

construção do plano de discagem, e esta não é um software livre. Existem outras gratuitas ou 

livres, porem não facilita muito o trabalho dos usuários. Neste capitulo descrevemos três 

ferramentas bastante conhecidas entre usuários do Asterisk. 

 
 

3.6.1. Visual Dialplan 
 

Esta ferramenta é um completo editor gráfico de planos de discagem feita pela Apstel 

(Visual Dialplan, 2007). Ela é compactível com o Asterisk 1.4 e permite configurar URAs, 

gerir chamadas que entram e saem facilmente em um tempo mínimo usando diagramas para 

definir o fluxo de discagem. A figura 2 mostra como fica o fluxo de discagem que pode ser 

feito no Visual Dialplan. 

 



 

Figura 2 - Fluxo de discagem no Visual Dialplan 

 
Não é necessário escrever uma linha de código. Toda edição de diagramas, contextos, 

canais e até variáveis globais é feita através de menus como mostrado na figura 3. 

 

 

Figura 3 - Edição de Contextos no Visual Dialplan 

 
Para rodar o Visual Dialplan é necessário Java Runtime Environment (JRE) 6.0, e 

ainda é exclusiva para plataforma Windows. Uma versão para Linux está sendo desenvolvida 



e será lançada brevemente. Apesar de atender todas as necessidades para a criação do plano 

de discagem o Visual Dialplan é um software proprietário e teve sua primeira versão 

comercial lançada, a 1.1. 

 
 

3.6.2. Dialplanner 
 
 

O Dialplanner é uma ferramenta web (Dialplanner, 2005) que fornece facilidades para 

criação de planos de discagem. Você pode criar contextos e extensões, e selecionar os 

comandos apropriados a serem adicionados a partir de uma lista. Cada comando pode conter 

argumentos que devem ser preenchidos pelo usuário, da mesma forma que faria com o 

arquivo em texto. O plano de discagem vai sendo mostrado em forma de arvore na janela ao 

lado direito do programa, como na figura 4. 

 

 

Figura 4 - Dialplanner 

 

 

Esta ferramenta é independente de plataforma, pois trata-se de um applet Java que é 

executado diretamente no browser, sendo necessário apenas a instalação do Java. O 



Dialplanner é uma ferramenta gratuita. 

Não existem muitas informações sobre o uso do programa, e basicamente o usuário 

precisa conhecer todos os comandos que utilizaria se fosse configurar o plano de discagem 

textualmente. A falta de validação do código gerado também é um ponto que necessita de 

ajustes por falta do desenvolvedor, evitando que o código seja migrado para o Asterisk e seja 

validada via console pelo usuário.  

 

3.6.3. ACTOS (Asterisk Configuration Tool Open Source) 
 
 

O ACTOS(ACTOS) é utilizado para gerenciar vários parâmetros de configuração de 

um sistema Asterisk. Os arquivos podem ser carregados e modificados diretamente do 

servidor onde o Asterisk está instalado. Esta atualmente na versão 2.25. 

Existem varias opções no ACTOS, para visualização de conexões de clientes, registro 

de clientes, parâmetros de configuração, edição de variáveis globais alem de gerenciamento 

de salas de conferencia. A figura 5 mostra a tela principal do programa, onde são acessadas 

todas as opções. 

 

 

Figura 5 - Menu principal do ACTOS 

 



O programa também possui uma opção para construção de planos de discagem. Porem 

sofre o mesmo problema encontrado no Dialplanner, onde o usuário precisa conhecer toda 

sintaxe e os comandos para criar um plano completo. Não existe um modelo gráfico para 

visualizar o plano, como pode ser visto na figura 6. 

 

 

Figura 6 - Plano de Discagem no ACTOS 

 

Há versões deste software para Linux e Windows, com binários para cada sistema 

operacional. O ACTOS é desenvolvido em Python usando o kit para criação de interfaces 

gráficas GTK+. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Representação Gráfica de Algoritmos 

 
Existem diversas formas de representação de algoritmos. Algumas formas de 

representação de algoritmos tratam dos problemas apenas em nível lógico, abstraindo-se de 

detalhes de implementação muitas vezes relacionados com alguma linguagem de 

programação específica.  

O plano de discagem do Asterisk pode ser definido como uma seqüência de instruções, 

ou fluxo de instruções. È análoga ao comportamento de um algoritmo, com seqüência de 

passos bem definidas. Assim fluxogramas ou SDL (Specification and Description Language) 

seria a melhor forma de representar graficamente a seqüência de instruções de um plano de 

discagem. 

 

4.1. Fluxograma 
 

É uma representação gráfica de algoritmos onde formas geométricas diferentes 

implicam ações (instruções, comandos) distintas. Tal propriedade facilita o entendimento das 

idéias contidas nos algoritmos. 

 De modo geral, o fluxograma se resume a um único símbolo inicial, por onde a 

execução do algoritmo começa, e um ou mais símbolos finais, que são pontos onde a 

execução do algoritmo se encerra. Partindo do símbolo inicial, há sempre um único caminho 

orientado a ser seguido, representando a existência de uma única seqüência de execução das 

instruções. Isto pode ser melhor visualizado pelo fato de que, apesar de vários caminhos 

poderem convergir para uma mesma figura do diagrama, há sempre um único caminho saindo 

desta. Exceções a esta regra são os símbolos finais, dos quais não há nenhum fluxo saindo, e 

os símbolos de decisão, de onde pode haver mais de um caminho de saída (normalmente dois 

caminhos), representando uma bifurcação no fluxo. 

 
 



 

Figura 7 - Componentes de um Fluxograma 

 
 

4.2. SDL (Specification and Description Language) 
 
 

A Specification and Description Language (SDL,2007) é, como diz o próprio nome, 

uma linguagem de especificação e descrição de sistemas(. Esta linguagem é padronizada pela 

ITU e foi concebida para a especificação e descrição de sistemas de telecomunicações, 

sistemas distribuídos e sistemas embarcados. Por isso, SDL foi, originalmente, uma 

linguagem utilizada por empresas de telecomunicações, mas já é hoje utilizada em vários 

setores industriais para descrição de sistemas de tempo real. SDL apresenta uma notação 

gráfica denominada SDL/GR e uma sintaxe textual padrão equivalente chamada de SDL/PR. 

Iremos abordar apenas a notação gráfica da SDL, que nos interessa para criação da ferramenta 

gráfica.  

  
 



4.2.1. SDL/GR 
 

Há três grupos de componentes utilizados numa especificação SDL, independente do 

formato de representação adotado: o estrutural, que define a estrutura estática do sistema 

sendo modelado, em termos das suas componentes; os sinais, que representam as mensagens 

trocadas entre os componentes; e os canais, que especificam entre quais componentes os 

sinais são trocados.  

O grupo estrutural contém componentes hierarquicamente segmentados. A figura 8 

apresenta os componentes estruturais, suas finalidades e suas representações gráficas. Os 

primeiros componentes da Tabela, de cima para baixo, possuem maior hierarquia que os 

componentes abaixo. Assim, Blocos estão contidos em Sistemas, Processos estão contidos em 

Blocos, e assim por diante.  

 
 
 
 

 

Figura 8 - Componentes Estruturais da linguagem SDL 

  
 

Sistemas são unidades estruturais que representam um escopo consideravelmente 

complexo numa especificação. De certa forma, o que é um sistema depende de como é 

especificado o mundo sendo modelado. Na definição de um sistema, os blocos auxiliam na 

delimitação dos pontos de processamento.  

Processamentos concorrentes são representados num bloco pelos seus processos. O 



comportamento de cada processo é definido como uma máquina de estados finita. Esses 

elementos estão diretamente relacionados com a definição da dinâmica de um sistema. A 

figura 9 apresenta alguns dos elementos de especificação utilizados na definição de um 

processo.  

 

Figura 9 - Componentes para especificação de processos 

 

Os sinais são as informações trocadas entre os elementos de uma especificação. Os 

sinais podem ser enviados e recebidos dentro de um elemento estrutural, como num sistema, 

ou podem ser enviados para fora ou para dentro de um elemento. Nesse último caso, o sinal 

trafega entre um elemento externo e um interno.  

A comunicação entre processos, blocos e sistemas é feita através do envio de sinais, 

que trafegam utilizando elementos chamados canais. Um canal indica um trajeto que o sinal 

irá seguir. Os canais podem ser unidirecionais ou bidirecionais. A representação gráfica de 



um canal é uma seta, que pode ser→,← ou ↔ . Os sinais precisam estar associados a um ou 

mais canais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Java/Swing 
 
 
 

A linguagem de programação utilizada neste projeto foi o Java. Esta linguagem foi 

desenvolvida pela Sun Microsystems (JAVA, 2007), com o objetivo principal de ser 

independente da plataforma, isto é, que um programa feito em Java funcione sem necessidade 

de alterações, incluindo recompilação, em qualquer tipo de computador ou sistema. Isto é 

concretizada através da chamada, máquina virtual. Todos os sistemas que desejem executar 

programas Java necessitam implementar esta máquina. O programa é executado nesse 

computador virtual, que é obrigado a fornecer as mesmas funcionalidades em qualquer 

plataforma. A única variação de sistema para sistema, é a forma como a máquina está 

implementada, no entanto para o programador Java esses detalhes são transparentes. O 

processo de compilação e execução de um aplicativo escrito Java pode ser visto na figura 10. 

 

 

Figura 10 - Processo de Compilação e Execução em Java 

 

A linguagem Java é completamente orientada a objetos com forte suporte para técnicas 

adequadas de engenharia de software. Apresenta uma biblioteca de classes extensa, que 

auxiliam o programador nas diversas tarefas de implementação de programas, sendo uma 

destas classes o Swing. 

O Swing faz parte integrante da linguagem de programação Java, do que é conhecido por 

Java Foundation Classes (JFC). JFC é um conjunto de classes, disponíveis para os programadores 

Java, que servem para facilitar o processo de criação de aplicações com interfaces gráficas. Mais 



especificamente, o Swing é um “kit” para desenvolver aplicações com interfaces gráficas, 

possibilita a personalização do aspecto dos componentes, suporta os conceitos principais 

utilizados nas interfaces, como por exemplo, o drag and drop. 

Existem vários aplicativos que usam Java/Swing, utilizando fluxogramas ou outros 

modelos de representação gráfica para diferentes problemas. Algumas destes aplicativos são 

livres e podem servir de base para o desenvolvimento da ferramenta proposta.  

 

5.1. Rox 
 

A ferramenta Rox (ROX, 2007), um software livre, foi criada com o intuito de auxiliar 

alunos de graduação no aprendizado da Teoria dos Grafos de uma forma intuitiva. Os grafos 

podem criados de forma simples pelo próprio usuário através de um conhecimento mínimo de 

Java e Programação Orientada a Objetos.  

O Rox foi modelado para ser entendido por usuários da forma mais próxima possível 

de como normalmente se pensa em um grafo, por exemplo, como um grafo contém vértices e 

arestas, a ferramenta trabalha com objetos definidos como Grafo, Vértice e Aresta, com 

métodos específicos, pertinentes aos mesmos. A figura 11 mostra o uso da ferramenta. 

 

 

Figura 11 - Exemplo de uso da ferramenta Rox 

 
 



5.2. JADE 
 

JADE (JADE, 2007) é um ambiente integrado que visa a especificação, analise, 

design, verificação e validação de descrições SDL. Java é independente de plataforma (escrito 

em Java) e independente de linguagem (atualmente versões em inglês e português). Na figura 

12 uma um exemplo de modelo gráfico SDL feito em JADE. 

 

 

Figura 12 - SDL em JADE 

 
Ainda não existem muitas informações do JADE disponíveis e o projeto parece 

descontinuado. É uma ferramenta livre para uso pessoal, no entanto para usar JADE ou o 

código fonte para distribuição requer uma licença dos criadores do programa.  

 

5.3. Sorria! 
 

Desenvolvido na Universidade Federal de Santa Catarina por Rafael Leite, como 

trabalho de conclusão de curso de ciências da computação, o Sorria! (LEITE, 2000) permite a 

criação de apresentações SMIL( Synchronized Multimedia Integration Language) usando uma 

interface gráfica. 

 



O SMIL foi desenvolvido por um grupo coordenado pelo (World Wide Web 

Consortium) e incluía representantes das indústrias de CD-ROM, TV interativa, Internet, 

áudio e vídeo. Seu primeiro projeto público foi lançado em novembro de 1997. 

“O padrão SMIL define uma linguagem baseada em XML que permite o autor 

escrever apresentações multimídia interativas. Usando SMIL 3.0, um autor pode descrever o 

comportamento temporal de uma apresentação multimídia, associar hyperlinks com objetos 

de mídia e descrever o layout da apresentação na tela.” 

 

Figura 13 – Exemplo de apresentação SMIL feita no Sorria! 

 
 A ferramenta desenvolvida permite a criação, através de objetos gráficos, de uma 

apresentação SMIL, como na figura 13. 

 

5.4. JGraph 
 

JGraph [JGRAPH, 2008] é uma biblioteca utilizada para gerar e manipular grafos por 

meio da linguagem Java, totalmente compatível com a biblioteca gráfica Swing do Java. 

Iniciada no Swiss Institute of Technology em Zurique e distribuída sob a GPL (General 

Public License), possui vários componentes que proporcionam a construção de estruturas e 

exibição de grafos.  

 

 
 
 
 
 
 



 

Figura 14 - YAWL (Yet Another Workflow Language) 

 
Uma ferramenta muito poderosa que pode ser modificada facilmente para se adequar a 

qualquer necessidade. Na figura 14, o programa YAWL, utiliza a biblioteca JGraph para criar 

Fluxos de Trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Editor de Plano de Discagem 
 
 

Todo o processo de implantação do Asterisk pode ser considerado bastante simples. 

Seguindo alguns dos vários manuais disponíveis na pagina oficial (Asterisk, 2007), qualquer 

usuário com poucos conhecimentos do sistema Linux consegue instalar sistema Asterisk sem 

maiores problemas. Existem varias comunidades dedicadas ao Asterisk, contendo 

informações sobre instalação e configuração para as diversas distribuições Linux e outros 

sistemas operacionais para os quais o Asterisk foi portado. 

No entanto, para a criação de planos de discagem do Asterisk o processo não é tão 

simples. Apesar de também existirem muitos tutoriais e informação sobre o assunto, os planos 

de discagem exigem um conhecimento das aplicações e sintaxe usadas no Asterisk. Já que 

dificilmente encontraremos um plano igual, ou mesmo parecido ao que pretendemos 

implantar nos veremos obrigados a estudar os vários comandos existentes.  

Uma ferramenta que torne transparente todos os aspectos de conhecimento de sintaxe, 

comandos e até lógica do plano de discagem, facilitaria este aspecto de maior complexidade 

do Asterisk.  

 

 

6.1. Requisitos 
 

O requisito é uma condição cuja exigência deve ser satisfeita. Quanto maior o projeto, 

mais numerosos serão os requisitos e mais importante o fato de descrevê-los para facilitar o 

projeto.  

Se a condição é produzir algo, diz-se que o requisito é funcional. Se a condição é 

caracterizar algo (atributo, propriedade, comportamento, restrição, etc.), diz-se que o requisito 

é não-funcional. A descrição destes requisitos é uma atividade indutiva e continuada. 

Descrever requisitos funcionais e requisitos não-funcionais requer uma abordagem holística, 

tratando os dois aspectos: primeiro, "Produzir"; segundo, "com Qualidade", as duas faces da 

moeda aplicáveis à Engenharia de Software (ZANLORENCI; BURNETT).  

 

6.1.1. Requisitos Não-Funcionais 
 

A ferramenta tem como princípio ser desenvolvida como alternativa às ferramentas 



proprietárias existentes, portanto deve ser código livre. Deve ter características de usabilidade, 

como facilidade de aprendizado, facilidade de memorização e baixa taxa de erros, permitindo 

assim que o usuário não conheça plenamente o funcionamento do plano de discagem do 

Asterisk. 

Outro aspecto importante é a portabilidade: a ferramenta deve ser independente de 

arquitetura. Apesar da maioria dos servidores Asterisk serem implementados em sistemas 

Unix, o usuário deve poder criar seu plano de discagem sem necessidade de conhecimentos 

específicos de determinada arquitetura. 

 

6.1.2. Requisitos Funcionais 
 

A ferramenta deve permitir a criação dinâmica de um plano de discagem através de 

uma interface gráfica. O plano de discagem deve ser validado antes de executar-se algum 

processo sobre o mesmo. O plano de discagem deverá poder ser salvo em um formato padrão 

para poder ser aberto mais tarde, ou usado de outra forma. O programa deve permitir que o 

plano de discagem criado na interface gráfica possa ser exportado para uma configuração 

válida para ser usado em um Sistema Asterisk. 

 

6.2. Ferramentas de Apoio 
 

Para facilitar a criação do editor e evitar a necessidade de desenvolver soluções que já 

existem disponíveis, algumas das ferramentas estudadas foram utilizadas no processo de 

desenvolvimento. Como vimos no Capitulo 5, todas as ferramentas estudadas derivam da 

linguagem Java, e algumas delas foram escolhidas para servirem de base para criação do 

Editor. 

 

6.2.1. Sorria! 
 

O Sorria! seria inicialmente como base para todo editor. Todo seu sistema de criação 

de apresentações SMIL é muito parecido com os requisitos do editor de plano de discagem. Já 

possuí um sistema para salvar as apresentações em formato XML que pode ser modificado 

para se adequar ao funcionamento do editor. 

Contudo, o Sorria! não poderia atender todas as necessidades do editor. No Sorria! os 

caminhos (arestas) não podem ser manipuladas diretamente, o que dificultaria a criação do 



editor. Acabou-se por usar a estrutura gráfica do Sorria! e usar uma outra ferramenta de apoio 

para manipular a manipulação do plano de discagem. 

 

6.2.2. JGraph 
O JGraph acabou sendo escolhido por ser uma das opções mais completas. Com ele 

você pode criar qualquer tipo de grafo, podendo ser usado para descrever diagramas de 

processos, fluxo de trabalhos, tráfego, redes de computadores, etc.  

No editor, o JGraph foi utilizado junto com o Sorria! para fornecer toda interface 

gráfica do projeto. Com o JGraph passamos a ter tanto caminhos (arestas), quanto símbolos 

(vértices) editáveis. 

 

6.2.3. XML 
 

Extensible Markup Language, ou apenas XML, é uma linguagem de marcação de 

dados (meta-markup language) que provê um formato para descrever dados estruturados. Isso 

ajuda a criação de declarações mais precisas do conteúdo e buscas mais eficientes através de 

múltiplas plataformas.  No editor, o XML será usado como formato para salvar os arquivos 

criados que poderão ser modificados mais tarde usando o mesmo editor. 

 

6.3. Interface do Usuário 
 

A interface do usuário foi constituída com o uso do Sorria! junto com o JGraph. Assim 

foi possível criar de forma rápida um editor eficiente para construção do plano de discagem. 

O uso da ferramenta é bem simples e direto, onde o usuário só precisa escolher a seqüência 

que seu plano siga.  

O usuário pode escolher os tipos de ações que serão executadas nas abas de edição, 

que apresentam um grupo de ações, mantendo ações correlatas na mesma aba. Assim a aba 

Chamada guarda todas as ações referentes ao gerenciamento de chamadas: responder, 

desligar, chamar um canal, tempo de espera, etc. 

 



 

Figura 15 - Tela principal do editor 

 

Depois de escolhido a ação o usuário pode clicar na área de criação onde pode editar 

cada ação separadamente. Pode adicionar os caminhos (arestas) que as ações tomarão gerando 

uma seqüência de discagem. Na figura 15 podemos ver o aspecto geral do editor. 

As ações representam os comandos que são usados no plano de discagem, cada uma 

possuindo características próprias, devendo ser editadas unicamente. Cada seqüencia deve 

começar por um elemento inicial, representado pela ação Extensão, e terminar por uma ação 

final que termine a chamada, representado pela ação Desliga. Entre estas ações existem um 

grande número de possibilidades que estão a escolhe do usuário. No Apêndice A se encontra a 

descrição de exemplo um pouco mais complexo de plano de discagem. 

Abaixo na figura 16, um exemplo simples de uma seqüência válida em um plano de 

discagem que representa uma URA (Unidade de Resposta Audível). Ele começa com a ação e 

Extensão, a chamada é então atendia pela ação Responde e logo depois a ação Som Fundo é 

executada. A ação Som Fundo toca um som enquanto espera por uma entrada de dígitos do 

usuário na linha. Digitando “1” a ação Chama liga para um determinado canal, e depois de 

finalizado termina a chamada. Digitando “2” executa a ação Som que toca um arquivo de som 

para o usuário na linha e logo depois termina a chamada. 



 

Figura 16 - Exemplo de plano de discagem 

 
 

6.4. Persistência em XML 
 

A correspondência do plano gráfico para um padrão XML já foi objeto de estudo antes 

(VIEIRA, 2007).  Vamos seguir um modelo parecido com o proposto neste trabalho. 

Começamos com dados específicos pelo cabeçalho que guarda o nome do arquivo: 

 
<asterisk> 
     <head> 
         <metadata name="title" content="Simples URA" /> 
     </head> 
      
 

No campo do documento XML descrevemos a estrutura do plano de discagem. O 

primeiro elemento a ser convertida, a ação Extensão, é de fácil conversão, já que assim como 

no modelo gráfico servirá como elemento incial. A ação extensão possui um atributo de 

identificação que corresponde ao atributo “nome” no arquivo XML: 

 
<body> 

    <ext nome=”s” left="68" top="26" id=”0” children=”1”> 

  </ext> 

 
Os atributos “left” e “top” guardam a posição do elemento no editor gráfico, enquanto 

o atributo “children” guarda o “id” das ações que podem ser atingidas a partir da ação atual. A 

seguir vem à ação Responde que atende a linha que só precisa do atributo “children” para 

apontar quais seus sucessores: 

 
<body> 

    <ext nome=”s” left="68" top="26" id=”0” children=”1”> 

 <resp left="88" top="26" id=”1” children=”2”> 

  </ext> 
 

Na sequencia a ação Som Fundo que além dos atributos “top”, “left”, “children” 



possui o atributo “arquivo” que contem o nome do arquivo a ser tocado.  No atributo 

“cvalues” armazena o valor de cada aresta que representa o número que será digitado: 

 
<body> 

    <ext nome=”s” left="68" top="26" id=”0” children=”1”> 

 <resp left="88" top="26" id=”1” children=”2”> 

<fundo left="108" top="26" id=”2” children=”3 4 5” 

arquivo=”arquivo som” cvalues=”1 2 Default”> 

  </ext> 

 

Depois a ação Chama com o atributo “valor” que guarda o recurso a ser chamado. 

Finalmente a ação Som com o atributo “arquivo” que informa o arquivo a ser tocado e a ação 

Desliga que não possui nenhum atributo diferenciado: 

 

<body> 

    <ext nome=”s” left="68" top="26" id=”0” children=”1”> 

 <resp left="88" top="26" id=”1” children=”2”> 

<fundo left="108" top="26" id=”2” children=”3 4 5” 

arquivo=”arquivosom” cvalues=”1 2 Default”> 

<chama left="108" top="26" id=”3” children=”5” 

valor=”SIP/Teste” > 

<som left="108" top="26" id=”4” children=”5” 

arquivo=”arquivosom2”> 

<desliga left="108" top="26" id=”5”> 

  </ext> 

 <body> 
                  

De modo semelhante, outras ações são convertidas em XML. Algumas ações possuem 

parâmetros extras que serão convertidos em atributos no documento convertido.  

6.5. Exportação do Plano de Discagem 
 

O editor converte o plano criado em um arquivo de texto que pode ser anexado ao 

plano de discagem original. Do mesmo modo como é convertida em XML, a plano cada ação 

é convertida em uma configuração válida para o Asterisk. A conversão começa usando as 

informações do cabeçalho para gerar o nome do contexto. 

  

<asterisk> 

     <head> 

         <metadata name="title" content="SimplesURA" /> 

     </head> 

 
Obtemos o título do plano feito, que no casso é “SimplesURA”. Convertendo para 

formato do Asterisk: 

 
[SimlesURA] 

 

O nome do contexto é importante caso outros planos sejam criados e possam 

referenciar este contexto. A seguir a ação Extensão: 



 

<body> 

    <ext nome=”s” left="68" top="26" id=”0” children=”1”> 

 

No format Asterisk a ação Extensão apenas indica como será a sequencia de ações a 

partir dela. No caso ela “reversa” a extensão s para este sequencia criada pelo usário: 

 
[SimlesURA] 

exten => s, 1,  

 
O terceiro elemento da tripla é o comando propriamente dito. Como a primeira ação é 

a Responde, o terceiro elemento da primeira linha é comando corresponde no Asterisk: 

 
[SimlesURA] 

exten => s, 1, Answer() 

 

Agora a segunda ação, Som Fundo, que tem uma conversão um pouco mais complexa. 

Cada aresta que sai da ação Som Fundo representa uma extensão que deverá ser criada. O 

número que o criador do plano definiu nas arestas será o identificador da extensão. 

 
[SimlesURA] 

exten => s, 1, Answer() 

exten => s, 2, Background(arquivosom) 

 

Depois de adicionado o commando relative ao Som Fundo, cada aresta recebe sua 

extensão correnspondente. Para a aresta 1 que possui a ação Chama uma entesão com o 

identificador 1 é adicionado seguido pela ação Desliga: 

 

[SimlesURA] 

exten => s, 1, Answer() 

exten => s, 2, Background(arquivosom) 

exten => 1, 1, Dial(SIP/Teste) 

exten => 1, 2, Hangup() 

 

O mesmo é feito para a aresta com o número 2 : 
 

[SimlesURA] 

exten => s, 1, Answer() 

exten => s, 2, Background(arquivosom) 

exten => 1, 1, Dial(SIP/Teste) 

exten => 1, 2, Hangup() 

exten => 2, 1, Playback(arquivosom2) 

exten => 2, 2, Hangup() 

 

A aresta nomeada “Default” é um caso especial que determina para onde segue a 

seqüência em caso de erro na ação Som Fundo. Caso ela seja definida então a extensão i 

(invalid) e extensão t (timeout) são construídas usando a seqüência a partir da aresta default, 

que no caso vai para uma ação Desliga. A configuração resultante: 

 

[SimlesURA] 



exten => s, 1, Answer() 

exten => s, 2, Background(arquivosom) 

exten => 1, 1, Dial(SIP/Teste) 

exten => 1, 2, Hangup() 

exten => 2, 1, Playback(arquivosom2) 

exten => 2, 2, Hangup() 

exten => i, 1, Hangup() 

exten => t, 1, Hangup() 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Considerações Finais 
 

7.1. Conclusão 
O Asterisk e outras PBX tem ganhado espaço no mercado com o avanço da tecnologia 

VoIP. Seus recursos avançados, facilidade de uso e menores custos são grandes atrativos tanto 

para consumidores quanto para empresas de telefonia. 

Aproveitando este crescimento vemos várias ferramentas de apoio ao Asterisk sendo 

desenvolvidas na tentativa de facilitar sua configuração. No entanto, a maioria destas 

ferramentas acaba por não ajudar aquele usuário com pouco conhecimento do sistema 

Asterisk. 

Optou-se por desenvolver uma ferramenta para auxiliar a criação de planos de 

discagem para o Asterisk como alternativa para as soluções pagas existentes. Apesar de não 

ser completo e não abranger todas as opções existentes do plano de discagem, o editor permite 

a criação de planos básicos usando os comandos que são geralmente mais usados. A maior 

preocupação era tornar o uso da ferramenta o mais simples possível, abstraindo toda sintaxe e 

semântica do plano de discagem. Assim com o uso de uma interface gráfica o usuário pode, 

através de simples cliques de mouse, criar a seqüência desejada.  

A criação de outras soluções livres deveria ser estimulada para ajudar este mercado 

que já se consolidou. Já existem muitas empresas especializadas em implementar sistemas 

PBX de baixo custo, aproveitando as dificuldades encontradas por alguns para conseguir 

implantar tais sistemas. Ferramentas livres como o editor aqui apresentado poderiam fornecer 

meios para a instalação não só do Asterisk, mas de outras PBX abertas disponíveis.  

A ferramenta desenvolvida apresenta um estagio muito inicial de desenvolvimento. 

Optou-se por reutilizar código de outra ferramenta gráfica, o Sorria, para facilitar a criação do 

código do programa. No entanto isto tornou a compreensão do código um tanto complexa, o 

que dificultaria a extensão do programa em trabalhos futuros. 

Ela também abrange uma gama muito pequena de comandos suportados pelo plano de 

discagem Asterisk, mas cumpre o seu papel ao demonstrar a viabilidade de produzir uma 

ferramenta open source para criar planos de discagem. 

 

7.2. Trabalhos Futuros 
 

- Recriar a interface básica para que não dependa mais do código do Sorria! 

- Estender a ferramenta acrescentando mais ações para serem utilizadas na criação de 



planos de discagem.  

- Estender a ferramenta e acrescentar opções de configuração de outros aspectos do 

Asterisk . 

- Adicionar arquivos completos de ajuda para facilitar ainda mais o usuário a criar 

planos de discagem. 
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Apêndice A - Exemplo de Plano de Discagem – Televoto 
 

Neste exemplo apresentamos um plano de discagem que representa um televoto, onde 

o usuário depois de entrar no sistema digita seu identificador de eleitor. Então o plano faz um 

acesso ao banco de dados para verificar a existência do identificador, e caso este exista 

continua no plano. No caso de erro toca uma mensagem e volta para digitar o identificador 

novamente. No caso de identificador existir, continua com o fluxo do plano e pede o 

identificador do candidato, incrementando o numero de votos do candidato em caso de 

identificador correto. 

 

 

No arquivo XML, cada ação representa um elemento. Arquivo XML resultante: 

 

<asteriskdialplan> 

<head> 

 <metadata name="ast.astx"/> 

</head> 

<body> 

 <ext nome="s" left="6" top="71" id="0" children="1"> 

  <answer left="128" top="72" id="1" children="10"/> 

 <som arqsom="bemvindo" left="224" top="73" id="10" children="7"/> 

  <input var="idleitor" ndig="8" arqsom="idleitorsom" left="280" top="73" 

id="7" children="5"/> 

  <dbget host="localhost" dbname="eleicao" user="root" senha="senha" 

entrada="idleitor" campocomp="leitor.id" left="357" top="73" id="5" children="9 

8"/> 

  <som arqsom="erroidleitor" left="505" top="73" id="8" children="7"/> 

  <input var="idcandidato" ndig="4" arqsom="idcandidato" left="106" 

top="224" id="9" children="11"/> 



  <dbset host="localhost" dbname="eleicao" user="root" senha="senha" 

entrada="idcandidato" campocomp="candidato.id" campoescr="candidato.votos" 

varescrita="" op="1" left="231" top="232" id="11" children="12 13"/> 

  <som arqsom="erroidcandidato" left="97" top="326" id="13" children="9"/> 

  <som arqsom="obrigado" left="379" top="224" id="12" children="14"/> 

  <hangup left="492" top="224" id="14"/> 

 </ext> 

</body> 

</asteriskdialplan> 

 

 Configuração Asterisk resultante: 

[ast.astx] 

exten=>s,1,Answer() 

exten=>s,2,Playback(bemvindo) 

exten=>s,3,Read(idleitor|idleitorsom|8) 

exten=>s,4,MYSQL(Connect connidlocalhost eleicao root senha) 

exten=>s,5,MYSQL(Query result ${connid} SELECT\ id \ FROM\ leitor\ WHERE\ 

leitor.id\ =\ ${idleitor)} 

exten=>s,7,MYSQL(Disconnect ${connid}) 

exten=>s,8,GotoIf($[${result} != ""]?9:19) 

exten=>s,9,Read(idcandidato|idcandidatosom|4) 

exten=>s,10,MYSQL(Connect connidlocalhost eleicao root senha) 

exten=>s,11,MYSQL(Query result ${connid} UPDATE\ candidato\ SET\ 

candidato.votos=candidato.votos+1\ WHERE\ candidato.id=idcandidato) 

exten=>s,13,MYSQL(Disconnect ${connid}) 

exten=>s,14,GotoIf($[${result} != ""]?15:17) 

exten=>s,15,Playback(obrigado) 

exten=>s,16,Hangup() 

exten=>s,17,Playback(erroidcandidato) 

exten=>s,18,GOTO(s,9) 

exten=>s,19,Playback(erroidleitor) 

exten=>s,20,GOTO(s,3) 

 

 

O plano é descrito no contexto [ast. astx], derivado do nome do arquivo usado para 

salvar o plano. O plano começa com a definição de uma extensão, que neste caso foi definido 

com o valor “s”. A primeira aplicação do plano é representada pela ação Responde que atende 

a linha e a seguir toca a segunda aplicação representada pela ação Som, que toca um arquivo 

de som: 

exten=>s,1,Answer() 

exten=>s,2,Playback(bemvindo) 

 

 
  

A seguir o plano requisita a entrada de um valor com a ação Leitura, e armazena este 

valor na variável idleitor. Acessa o banco de dados para verificar a existência deste valor 

digitado através da ação Acessa BD, e caso o resultado seja falso toca um arquivo de som 

com a ação Som e volta para a ação Leitura. Caso exista o identificador o plano continua: 



exten=>s,3,Read(idleitor|idleitorsom|8) 

exten=>s,4,MYSQL(Connect connidlocalhost eleicao root senha) 

exten=>s,5,MYSQL(Query result ${connid} SELECT\ id \ FROM\ leitor\ WHERE\ 

leitor.id\ =\ ${idleitor)} 

exten=>s,7,MYSQL(Disconnect ${connid}) 

exten=>s,8,GotoIf($[${result} != ""]?9:19) 

… 

exten=>s,19,Playback(erroidleitor) 

exten=>s,20,GOTO(s,3) 

 

  
 

Depois de confirmada a existência do identificador do leito é requisitada  o 

identificador do candidato que é lido com a ação Leitura e armazenado na variável 

idcandidato. A ação Escreve BD tenta incrementar o voto do candidato com identificador 

digitado na ação Leitura. Se conseguir toca um arquivo se som e termina a chamada, senão 

toca outro arquivo de som e volta para a ação Leitura para receber o identificador do Leitor 

novamente: 

 
exten=>s,9,Read(idcandidato|idcandidatosom|4) 

exten=>s,10,MYSQL(Connect connidlocalhost eleicao root senha) 

exten=>s,11,MYSQL(Query result ${connid} UPDATE\ candidato\ SET\ 

candidato.votos=candidato.votos+1\ WHERE\ candidato.id=idcandidato) 

exten=>s,13,MYSQL(Disconnect ${connid}) 

exten=>s,14,GotoIf($[${result} != ""]?15:17) 

exten=>s,15,Playback(obrigado) 

exten=>s,16,Hangup() 

exten=>s,17,Playback(erroidcandidato) 

exten=>s,18,GOTO(s,9) 
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Abstract 

With the emerging of VoIP technology many solutions appears to implant the voice 

system, many of these being open solutions. The Asterisk appears in this process, as a PABX 

open source, replacing the proprietary solutions with a reduced cost. Along with the Asterisk, 

some tools are created to facilitate the configuration and dial plan creation process. However 

the majority of these tools doesn‟t presents a graphic interface, or are paid solutions. 

In this work we present a graphic tool that can generate dial plans for the Asterisk 

system. Using a programming language with portability the user will be able to build dial 

plans in any operation system without the need to know the Asterisk system. 

 Neste trabalho apresentamos uma ferramenta gráfica que possa gerar planos de 

discagem para o sistema Asterisk. Utilizando uma linguagem de programação que permita 

portabilidade o usuário poderá criar planos de discagem em qualquer sistema operacional sem 

precisar conhecer o funcionamento do sistema Asterisk.  

 

Resumo 

 

Com o surgimento da tecnologia VoIP surgem várias soluções para implantação do 

sistema de voz, sendo muitas destas soluções abertas. O Asterisk aparece neste processo, 

como uma PABX open source, substituindo as soluções proprietárias com um custo reduzido. 

E com o Asterisk surgem algumas ferramentas para facilitar o processo de configuração do 

sistema e para criação de planos de discagem. No entanto a maioria destas ferramentas não 
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apresenta uma interface gráfica que facilite o uso do Asterisk, ou são soluções pagas. 

 Neste trabalho apresentamos a criação de uma ferramenta gráfica que possa gerar 

planos de discagem para o sistema Asterisk. Utilizando uma linguagem de programação que 

permita portabilidade o usuário poderá criar planos de discagem em qualquer sistema 

operacional independente do conhecimento sobre o funcionamento do sistema Asterisk.  

 

1. Introdução 

 

Com o crescimento das redes baseadas em IP (Internet Protocol) de comutação de pacotes, 

verificou-se a possibilidade de usar a infra-estrutura dessas redes para transmissão de voz. 

Assim surge o VoIP (Voice over Internet Protocol), uma tecnologia que torna capaz a 

transmissão de voz sobre uma rede IP com um padrão aceitável de qualidade de serviço (QoS) 

com um custo muito menor. Com o crescente aumento do uso do VoIP novas soluções 

surgiram para todos os tipos de usuários, algumas ainda com altos custos de implantação, 

outras com custos reduzidos como o Asterisk (Asterisk, 2007).  

O Asterisk é um software livre que implementa as funcionalidades de uma PABX 

(Private Automatic Branch Exchange), podendo servir apenas como PABX IP ou mesmo de 

forma hibrida integrando VoIP e a rede telefônica convencional. Apesar de diversas 

comunidades e sites dedicados ao Asterisk com muitas informações e tutoriais, sua instalação 

e principalmente configuração não é sempre simples. O núcleo de um sistema Asterisk está na 

configuração de seu plano de discagem (Dialplan), por que define como o Asterisk irá 

gerenciar todas as ligações. A configuração de um plano de discagem pode ser muitas vezes 

pouco intuitiva, e quando muito extensa pode se tornar bastante complexa e confusa ao 

trabalhar com arquivo em modo texto. Existem algumas ferramentas gráficas que podem 

auxiliar a utilização do Asterisk neste processo, porem são ferramentas comerciais. Outras 

soluções gratuitas ou software livre ajudam na configuração do Asterisk, mas não facilitam 

em muito a criação de um plano de discagem. 

Baseado nesta dificuldade de configuração, e inexistência de uma solução livre, este 

trabalho propõe uma ferramenta gráfica para criação de planos de discagem do Asterisk.  

 

2. Asterisk 

 

O Asterisk(ASTERISK, 2006) é um software de código aberto que implementa uma 

central telefônica. Ele permite que clientes conectados a ele façam ligações uns para os outros 



e permite também que estes clientes façam ligações para telefones conectados em outras 

centrais, como por exemplo, uma central pública de telefonia. Seu nome vem do símbolo, *, 

que nos sistemas Unix e DOS representa um “coringa” significando qualquer caractere, 

qualquer arquivo.  

Desenvolvido sob a GPL (General Public License), o Asterisk foi criado por Mark 

Spencer da empresa Digium. Spencer foi o primeiro mantenedor do Asterisk, sendo que 

dezenas de outros programadores contribuíram para o desenvolvimento de novas funções e 

características. 

Desenvolvido para o sistema operacional Linux, atualmente o Asterisk pode ser 

executado também no FreeBSD, OpenBSD, Mac OS X, Sun Solaris e Microsoft Windows. 

Está atualmente na versão 1.4. 

O software básico do Asterisk inclui muitas características encontradas até então 

somente em sistemas telefônicos caros e proprietários. Características como correio de voz, 

respostas interativas, distribuição automática de chamadas e conferência em chamadas são 

encontradas no Asterisk. É possível ainda criar novas funcionalidades escrevendo scripts na 

linguagem do Asterisk, adicionando módulos escritos em linguagem C, além de outras formas 

de customização. 

O Asterisk suporta muitos protocolos de voz sobre IP (VoIP), incluindo o SIP e o 

H.323. Ele pode trabalhar com a maioria dos telefones SIP, podendo atuar como um 

registrador ou um gateway entre o universo IP e o universo de telefonia convencional. 

Desenvolvedores do Asterisk criaram um novo protocolo, o IAX, para melhorar o 

entroncamento entre servidores Asterisk. 

 

2.1. Plano de Discagem 

 

Todo o sistema Asterisk é controlado pelo plano de discagem, através do arquivo 

extension.conf usando a sintaxe já mencionada. Neste arquivo o administrador do sistema 

especifica que ações serão tomadas quando uma ligação for recebida. O plano de discagem é 

dividido em quatro partes: contextos, extensões, prioridades e aplicações. 

 

Contextos 

O plano de discagem é divido em seções chamadas de contextos. Contextos são nada 

mais que grupos de extensões. Extensões definidas em contextos diferentes não interagem, a 

não ser que especificado do contrario. Eles são identificados colocando o nome do contexto 



entre colchetes ([]), assim um contexto nomeado chamadas seria: [chamadas]. Todas as 

instruções colocadas depois da definição do contexto farão parte deste contexto até o próximo 

contexto ser declarado. 

Extensões  

Dentro de cada contexto estão definidas uma ou mais extensões. Uma extensão é uma 

instrução executada pelo Asterisk, disparada por alguma ligação recebida ou numero sendo 

discado no canal. As extensões especificam o que acontece com cada ligação à medida que 

elas avançam pelo plano de discagem. 

 

exten => 100,1,Answer( ) 

 

O nome da extensão é 100, com prioridade 1 e a aplicação é Answer().  

 

 

 

Prioridade 

Cada extensão pode ter vários passos, que chamamos de prioridades. Cada prioridade 

é numerada seqüencialmente, começando em 1. Cada prioridade especifica uma aplicação, 

como no exemplo a seguir: 

 

exten => 100,1,Answer( ) 

exten => 100,2,Hangup( ) 

 

Neste exemplo quando o plano atinge a extensão 100, a prioridade 1 atenderia a 

chamada e depois a prioridade 2 desligaria a chamada. As prioridades precisam ser numeradas 

corretamente, senão não funcionarão corretamente. 

 

 

Aplicações  

Cada aplicação executa uma determinada ação sobre o canal atual, como tocar um 

som, receber tom de discagem, ou desligar a chamada. Nos exemplos de extensões e 

prioridades foram apresentadas duas aplicações: Answer() e Hangup(). Algumas outras 

aplicações requerem o uso de argumentos, como a aplicação Dial() 

 

exten => 100,1,Dial(SIP/Rose,20) 



 

A aplicação é utilizada para ligar para o cliente Rose usando um canal SIP, por no 

máximo 20 segundos.  

 

3. Ferramentas Existentes 

 

Já existem algumas ferramentas disponíveis para criação de planos de discagem e 

configuração do Asterisk. No entanto uma única ferramenta utiliza algum modelo gráfico para 

construção do plano de discagem, e esta não é um software livre. Existem outras gratuitas ou 

livres, porem não facilita muito o trabalho dos usuários.  

O Visual Dialplan(VDIALPAN) é um completo editor gráfico de planos de discagem 

feita pela Apstel (Visual Dialplan, 2007). Ela é compatível com o Asterisk 1.4 e permite 

configurar URAs, gerir chamadas que entram e saem facilmente em um tempo mínimo 

usando diagramas para definir o fluxo de discagem. No entanto, é uma ferramenta paga que 

vai contra a utilização do sistema Asterisk que visa reduzir custos. 

O Dialplanner(LANVIK, 2005) é uma ferramenta web (Dialplanner, 2005) que 

fornece facilidades para criação de planos de discagem. Você pode criar contextos e 

extensões, e selecionar os comandos apropriados a serem adicionados a partir de uma lista. 

Cada comando pode conter argumentos que devem ser preenchidos pelo usuário, da mesma 

forma que faria com o arquivo em texto. O plano de discagem vai sendo mostrado em forma 

de arvore na janela ao lado direito do programa, e necessita que o usuário tenha conhecimento 

da sintaxe do plano de discagem. 

O ACTOS(ACTOS) é utilizado para gerenciar vários parâmetros de configuração de 

um sistema Asterisk. Os arquivos podem ser carregados e modificados diretamente do 

servidor onde o Asterisk está instalado. Existem varias opções no ACTOS, para visualização 

de conexões de clientes, registro de clientes, parâmetros de configuração, edição de variáveis 

globais alem de gerenciamento de salas de conferencia. Também possue opções para criação 

de planos de discagem, porem assim como o Dialplanner não apresenta uma interface gráfica 

para criar os planos e ainda exige grande conhecimento do plano de discagem. 

 

4. Ferramentas de Apoio 

 

Apesar de também existirem muitos tutoriais e informação sobre o assunto, os planos 

de discagem exigem um conhecimento das aplicações e sintaxe usadas no Asterisk. Já que 



dificilmente encontraremos um plano igual, ou mesmo parecido ao que pretendemos 

implantar nos veremos obrigados a estudar os vários comandos existentes. Uma ferramenta 

que torne transparente todos os aspectos de conhecimento de sintaxe, comandos e até lógica 

do plano de discagem, facilitaria este aspecto de maior complexidade do Asterisk. 

A ferramenta tem como princípio ser desenvolvida como alternativa às ferramentas 

proprietárias existentes, portanto deve ser código livre. Deve ter características de usabilidade, 

como facilidade de aprendizado, facilidade de memorização e baixa taxa de erros, permitindo 

assim que o usuário não conheça plenamente o funcionamento do plano de discagem do 

Asterisk. 

Outro aspecto importante é a portabilidade: a ferramenta deve ser independente de 

arquitetura. Apesar da maioria dos servidores Asterisk serem implementados em sistemas 

Unix, o usuário deve poder criar seu plano de discagem sem necessidade de conhecimentos 

específicos de determinada arquitetura. 

A ferramenta deve permitir a criação dinâmica de um plano de discagem através de 

uma interface gráfica. O plano de discagem deverá poder ser salvo em um formato padrão 

para poder ser aberto mais tarde, ou usado de outra forma. O programa deve permitir que o 

plano de discagem criado na interface gráfica possa ser exportado para uma configuração 

válida para ser usado em um Sistema Asterisk. 

 

4.1. Java/Swing 

 

A linguagem de programação utilizada neste projeto foi o Java(JAVA, 2007). Esta 

linguagem foi desenvolvida pela Sun Microsystems (JAVA, 2007), com o objetivo principal 

de ser independente da plataforma, isto é, que um programa feito em Java funcione sem 

necessidade de alterações, incluindo recompilação, em qualquer tipo de computador ou 

sistema. Isto garantirá  a portabilidade da ferramenta criada. 

Apresenta uma biblioteca de classes extensa, que auxiliam o programador nas diversas 

tarefas de implementação de programas, sendo uma destas classes o Swing. O Swing faz parte 

integrante da linguagem de programação Java, do que é conhecido por Java Foundation Classes 

(JFC). JFC é um conjunto de classes, disponíveis para os programadores Java, que servem para 

facilitar o processo de criação de aplicações com interfaces gráficas. 

Existem vários aplicativos que usam Java/Swing, utilizando fluxogramas ou outros 

modelos de representação gráfica para diferentes problemas. Algumas destes aplicativos são 

livres e podem servir de base para o desenvolvimento da ferramenta proposta.  

 



4.2. Sorria! 

 

O Sorria! (LEITE, 2000) seria inicialmente como base para todo editor. Todo seu sistema 

de criação de apresentações SMIL é muito parecido com os requisitos do editor de plano de 

discagem. Já possuí um sistema para salvar as apresentações em formato XML que pode ser 

modificado para se adequar ao funcionamento do editor. 

Contudo, o Sorria! não poderia atender todas as necessidades do editor. No Sorria! os 

caminhos (arestas) não podem ser manipuladas diretamente, o que dificultaria a criação do 

editor. Acabou-se por usar a estrutura gráfica do Sorria! e usar outra ferramenta de apoio para 

manipular a manipulação do plano de discagem. 

 

4.3. JGraph 

 

O JGraph(JGRAPH, 2008) acabou sendo escolhido por ser uma das opções mais 

completas. Com ele você pode criar qualquer tipo de grafo, podendo ser usado para descrever 

diagramas de processos, fluxo de trabalhos, tráfego, redes de computadores, etc.  

No editor, o JGraph foi utilizado junto com o Sorria! para fornecer toda interface gráfica 

do projeto. Com o JGraph passamos a ter tanto caminhos (arestas), quanto símbolos (vértices) 

editáveis. 

 

4.4. Ferramenta Gráfica de Criação de URAs para Asterisk 

 

Esta ferramenta, desenvolvida por Guilherme Vieira(VIEIRA, 2007), tinha como objetivo 

poder criar URAs através de uma interface gráfica. O trabalho acabou servindo como base 

para geração dos arquivos gerados pela ferramenta gráfica. Neste trabalho a ferramenta 

armazena as URAs criadas em formato XML, processo semelhante usado neste trabalho.  

 

 

5. Ferramenta Desenvolvida 

 

A interface do usuário foi constituída com o uso do Sorria! junto com o JGraph. Assim 

foi possível criar de forma rápida um editor eficiente para construção do plano de discagem. 

O uso da ferramenta é bem simples e direto, onde o usuário só precisa escolher a seqüência 



que seu plano siga.  

O usuário pode escolher os tipos de ações que serão executadas nas abas de edição, 

que apresentam um grupo de ações, mantendo ações correlatas na mesma aba. Assim a aba 

Chamada guarda todas as ações referentes ao gerenciamento de chamadas: responder, 

desligar, chamar um canal, tempo de espera, etc. 

Depois de escolhido a ação o usuário pode clicar na área de criação onde pode editar 

cada ação separadamente. Pode adicionar os caminhos (arestas) que as ações tomarão gerando 

uma seqüência de discagem. Na figura 15 podemos ver o aspecto geral do editor. 

As ações representam os comandos que são usados no plano de discagem, cada uma 

possuindo características próprias, devendo ser editadas unicamente. Cada seqüencia deve 

começar por um elemento inicial, representado pela ação Extensão, e terminar por uma ação 

final que termine a chamada, representado pela ação Desliga. Entre estas ações existem um 

grande número de possibilidades que estão a escolhe do usuário. 

Abaixo, um exemplo simples de uma seqüência válida em um plano de discagem que 

representa uma URA (Unidade de Resposta Audível). Ele começa com a ação e Extensão, a 

chamada é então atendia pela ação Responde e logo depois a ação Som Fundo é executada. A 

ação Som Fundo toca um som enquanto espera por uma entrada de dígitos do usuário na 

linha. Digitando “1” a ação Chama liga para um determinado canal, e depois de finalizado 

termina a chamada. Digitando “2” executa a ação Som que toca um arquivo de som para o 

usuário na linha e logo depois termina a chamada. 

 

Exemplo de plano de discagem 

 
 

5.1. Persistência em XML 
 

Começamos com dados específicos pelo cabeçalho que guarda o nome do arquivo: 

 
<asterisk> 
     <head> 
         <metadata name="title" content="Simples URA" /> 



     </head> 
      
 

No campo do documento XML descrevemos a estrutura do plano de discagem. O 

primeiro elemento a ser convertida, a ação Extensão, é de fácil conversão, já que assim como 

no modelo gráfico servirá como elemento inicial. A ação extensão possui um atributo de 

identificação que corresponde ao atributo “nome” no arquivo XML: 

 
<body> 

    <ext nome=”s” left="68" top="26" id=”0” children=”1”> 

  </ext> 

 
Os atributos “left” e “top” guardam a posição do elemento no editor gráfico, enquanto 

o atributo “children” guarda o “id” das ações que podem ser atingidas a partir da ação atual. A 

seguir vem à ação Responde que atende a linha que só precisa do atributo “children” para 

apontar quais seus sucessores: 

 
<body> 

    <ext nome=”s” left="68" top="26" id=”0” children=”1”> 

 <resp left="88" top="26" id=”1” children=”2”> 

  </ext> 
 

Na sequencia a ação Som Fundo que além dos atributos “top”, “left”, “children” 

possui o atributo “arquivo” que contem o nome do arquivo a ser tocado.  No atributo 

“cvalues” armazena o valor de cada aresta que representa o número que será digitado: 

 
<body> 

    <ext nome=”s” left="68" top="26" id=”0” children=”1”> 

 <resp left="88" top="26" id=”1” children=”2”> 

<fundo left="108" top="26" id=”2” children=”3 4 5” 

arquivo=”arquivo som” cvalues=”1 2 Default”> 

  </ext> 

 

Depois a ação Chama com o atributo “valor” que guarda o recurso a ser chamado. 

Finalmente a ação Som com o atributo “arquivo” que informa o arquivo a ser tocado e a ação 

Desliga que não possui nenhum atributo diferenciado: 

 

<body> 

    <ext nome=”s” left="68" top="26" id=”0” children=”1”> 

 <resp left="88" top="26" id=”1” children=”2”> 

<fundo left="108" top="26" id=”2” children=”3 4 5” 

arquivo=”arquivosom” cvalues=”1 2 Default”> 

<chama left="108" top="26" id=”3” children=”5” 

valor=”SIP/Teste” > 

<som left="108" top="26" id=”4” children=”5” 

arquivo=”arquivosom2”> 

<desliga left="108" top="26" id=”5”> 

  </ext> 

 <body> 
                  



De modo semelhante, outras ações são convertidas em XML. Algumas ações possuem 

parâmetros extras que serão convertidos em atributos no documento convertido. 

 

5.2. Exportação do Plano de Discagem 
 

 
O editor converte o plano criado em um arquivo de texto que pode ser anexado ao 

plano de discagem original. Do mesmo modo como é convertida em XML, a plano cada ação 

é convertida em uma configuração válida para o Asterisk. A conversão começa usando as 

informações do cabeçalho para gerar o nome do contexto. 

  

<asterisk> 

     <head> 

         <metadata name="title" content="SimplesURA" /> 

     </head> 

 
Obtemos o título do plano feito, que no casso é “SimplesURA”. Convertendo para 

formato do Asterisk: 

 
[SimlesURA] 

 

O nome do contexto é importante caso outros planos sejam criados e possam 

referenciar este contexto. A seguir a ação Extensão: 

 

<body> 

    <ext nome=”s” left="68" top="26" id=”0” children=”1”> 

 

No format Asterisk a ação Extensão apenas indica como será a sequencia de ações a 

partir dela. No caso ela “reversa” a extensão s para este seqüência criada pelo usuário: 

 
[SimlesURA] 

exten => s, 1,  

 
O terceiro elemento da tripla é o comando propriamente dito. Como a primeira ação é 

a Responde, o terceiro elemento da primeira linha é comando corresponde no Asterisk: 

 
[SimlesURA] 

exten => s, 1, Answer() 

 

Agora a segunda ação, Som Fundo, que tem uma conversão um pouco mais complexa. 

Cada aresta que sai da ação Som Fundo representa uma extensão que deverá ser criada. O 

número que o criador do plano definiu nas arestas será o identificador da extensão. 

 
[SimlesURA] 

exten => s, 1, Answer() 



exten => s, 2, Background(arquivosom) 

 

Depois de adicionado o comando relativo ao Som Fundo, cada aresta recebe sua 

extensão correspondente. Para a aresta 1 que possui a ação Chama uma extensão com o 

identificador 1 é adicionado seguido pela ação Desliga: 

 

[SimlesURA] 

exten => s, 1, Answer() 

exten => s, 2, Background(arquivosom) 

exten => 1, 1, Dial(SIP/Teste) 

exten => 1, 2, Hangup() 

 

O mesmo é feito para a aresta com o número 2 : 
 

[SimlesURA] 

exten => s, 1, Answer() 

exten => s, 2, Background(arquivosom) 

exten => 1, 1, Dial(SIP/Teste) 

exten => 1, 2, Hangup() 

exten => 2, 1, Playback(arquivosom2) 

exten => 2, 2, Hangup() 

 

A aresta nomeada “Default” é um caso especial que determina para onde segue a 

seqüência em caso de erro na ação Som Fundo. Caso ela seja definida então a extensão i 

(invalid) e extensão t (timeout) são construídas usando a seqüência a partir da aresta default, 

que no caso vai para uma ação Desliga. A configuração resultante: 

 

[SimlesURA] 

exten => s, 1, Answer() 

exten => s, 2, Background(arquivosom) 

exten => 1, 1, Dial(SIP/Teste) 

exten => 1, 2, Hangup() 

exten => 2, 1, Playback(arquivosom2) 

exten => 2, 2, Hangup() 

exten => i, 1, Hangup() 

exten => t, 1, Hangup() 

 

6. Conclusão e Trabalhos Futuros 

 

A ferramenta desenvolvida apresenta um estagio muito inicial de desenvolvimento. 

Optou-se por reutilizar código de outra ferramenta gráfica, o Sorria!, para facilitar a criação 

do código do programa. No entanto isto tornou a compreensão do código um tanto complexa, 

o que dificultaria a extensão do programa em trabalhos futuros. 

Ela também abrange uma gama muito pequena de comandos suportados pelo plano de 

discagem Asterisk, mas cumpre o seu papel ao demonstrar a viabilidade de produzir uma 

ferramenta open source para criar planos de discagem. 



Para tornar a ferramenta mais robusta e facilitar a extensão seria razoável recriar a 

interface básica para que não dependa mais do código do Sorria!. Para permitir que a 

ferramenta possua mais ações para criar planos de discagem mais completos. Acrescentar 

módulos que permitam a configuração de outros aspectos do sistema Asterisk. E também 

fornecer arquivos de ajuda mais detalhados para facilitar ainda mais o uso da ferramenta.  
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