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Resumo 

A telefonia através da tecnologia VoIP (Voice over Internet Protocol) vem se 

popularizando devido ao baixo custo de tarifas e à possibilidade de desenvolvimento 

de novas aplicações. Em contra partida, são muitos os problemas que afetam a 

qualidade do serviço, como perda pacotes, latência e jitter. Com o intuito de melhorar 

a qualidade da fala durante o serviço, algoritmos adaptativos são propostos por 

diversos trabalhos na literatura de modo a trocar o codec utilizado durante a chamada 

VoIP. Porém, até o momento, não é conhecida a reação dos usuários no instante em 

que ocorrem essas transições de codecs. 

O presente estudo tem como propósito investigar a qualidade da fala no 

instante de transição entre codecs em chamadas VoIP, buscando quantificar a 

degradação percebida por sujeitos humanos no instante da troca de codecs. O método 

DCR (Degradation Category Rating), definido pela Recomendação ITU-T P.800 foi 

utilizado para determinar o grau de degradação entre as combinações dois-a-dois dos 

seguintes codecs de áudio: G.711, G.729, G.726 (16 kbps) e G.726 (32 kbps). 

Os resultados coletados foram avaliados por métodos de análise estatística, 

tais como t-Student e Análise de Variância (ANOVA). Primeiro, verificou-se a 

confiabilidade do julgamento dos avaliadores. Em seguida, verificou-se se a 

degradação reportada nos testes é estatisticamente significativa de modo a ser 

considerada perceptível. Nos casos positivos, verificou-se se a degradação era 

percebida de modo homogêneo ou não. Por fim, verificou-se se existe diferença de 

percepção quando a ordem de troca de codecs é invertida (comutabilidade). 

Os resultados das análises indicam que as trocas de codec podem ser 

percebidas de maneira diferente, a depender do codec inicialmente utilizado, e que 

nem sempre as trocas de codec podem ser consideradas comutativas. 

Consequentemente, os atuais algoritmos adaptativos de troca de codec devem ser 

revistos, a fim de considerar os diferentes níveis de degradação no momento da 

transição de codec. 
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1 INTRODUÇÃO  

Voz sobre o Protocolo de Internet (VoIP) é uma tecnologia que permite ao 

utilizador estabelecer chamadas telefônicas através de uma rede de dados IP. Durante 

uma chamada VoIP, a voz do usuário é convertida em um sinal digital, o qual é 

codificado em bits de dados e comprimido, utilizando-se um algoritmo de codec 

(COdificador/ DECodificador). Posteriormente, os dados resultantes são enviados sob 

a forma de pacotes através de uma rede TCP/IP até o destinatário. Após chegar ao 

seu destino, os dados são descompactados, convertidos em sinal analógico e 

reproduzidos para o usuário. 

Por utilizar redes TCP/IP para transporte do fluxo de voz, uma chamada VoIP pode 

sofrer a influência de diversos fatores, tais como problemas de eco, atraso, perda de 

pacotes, jitter, perda por compressão, entrecortes, entre outros. Vários estudos 

demonstram que a adaptação de parâmetros de uma chamada VoIP, entre eles o 

codec, pode melhorar significativamente a qualidade da fala ou até mesmo fazer com 

que os usuários envolvidos não se apercebam do problema (MYAKOTNYKH; 

THOMPSON, 2009), (MAZURCZYK; KOTULSKI, 2007), (MCGOVERN et al., 2006), 

(TEBBANI; HADDADOU, 2008), (TRAD et al., 2004), (TÜYSÜZ; MANTAR, 2010) e 

(SFAIROPOULOU et al., 2007). Entretanto, de acordo com (MYAKOTNYKH; 

THOMPSON, 2009), investigações mais detalhadas devem ser conduzidas para 

determinar o que o usuário realmente ouve durante transições de codec e como tais 

transições afetam a percepção dos usuários a respeito da qualidade da chamada. 

Portanto, o objetivo geral deste projeto é investigar a qualidade da fala no 

momento de transição de uso de codecs para codificação da voz em uma chamada 

VoIP. Os objetivos específicos são os seguintes: 

 Desenvolver uma expertise em métodos de avaliação de qualidade da fala 

baseados em sujeitos humanos. 

 Verificar se a percepção da troca de codec é comutativa, ou seja, se a troca de 

um codec A para um codec B é percebida da mesma forma que a troca de um 

codec B para um codec A. 

  



2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

Diversos trabalhos na literatura propõem algoritmos adaptativos de controle de 

taxa de codificação para gerenciar a qualidade de voz em chamadas VoIP 

(MYAKOTNYKH; THOMPSON, 2009), (MAZURCZYK; KOTULSKI, 2007), 

(MCGOVERN et al., 2006), (TEBBANI; HADDADOU, 2008), (TRAD et al., 2004), 

(TÜYSÜZ; MANTAR, 2010) e (SFAIROPOULOU et al., 2007). O que os algoritmos 

propostos por esses trabalhos têm em comum é que eles realizam troca do codec em 

uso visando à melhoria da qualidade da fala da chamada em curso. Entretanto, 

(MYAKOTNYKH; THOMPSON, 2009) sugere como trabalho futuro a investigação mais 

detalhada sobre o que o receptor escuta no exato momento dessa transição de codec. 

Como, até o momento, esse desafio ainda não foi abordado na literatura, ele está 

sendo investigado pelo presente trabalho. 

Em (BARBEDO, 2004), afirma-se que avaliações subjetivas, ou seja, realizadas 

com usuários humanos (=sujeitos), são mais adequadas que avaliações objetivas ao 

se comparar sinais de áudio com pouca degradação. Mais especificamente, “(...) a 

comparação entre os sinais original e decodificado aumenta consideravelmente a 

sensibilidade do ouvinte a qualquer distorção que venha a corromper o sinal”. 

Portanto, a partir dessa afirmação, adotou-se o método DCR (Degradation Category 

Rating) para alcançar os objetivos deste trabalho. Ele será utilizado para comparar um 

par de sinais, um sem transição de codec e outro contendo transição de codec. 

O DCR e outros métodos subjetivos de avaliação da qualidade da fala estão 

especificados nas Recomendações ITU-T P.800 (ITU-T, 1996a) e P. 830 (ITU-T, 

1996b). Tais documentações apresentam apenas diretrizes básicas para realização de 

testes de avaliação segundo o método DCR. Detalhes de implementação são 

explicados em (BARBEDO, 2004), (HERSENT ET al., 2005), (POČTA; TERPÁK, 

2010) e (BENESTY et al., 2009), os quais estão também sendo utilizados para orientar 

o presente trabalho. 

No método de avaliação DCR, todos os testes são realizados através da 

comparação entre um par de sinais, diferentemente do que se observa no método 

ACR (Absolute Category Rating), o mais comumente utilizado em avaliações VoIP e 

que produz a conhecida pontuação MOS (Mean Opinion Score). Portanto, o método 

DCR é mais recomendado para avaliar degradações mais tênues e, por essa razão, 

mais difíceis de serem percebidas pelos avaliadores em testes ACR, nos quais não há 

comparação de amostras de voz. 



O método de avaliação subjetiva DCR é realizado através da comparação entre 

um par de sinais de áudio. O primeiro sinal é chamado de referência e o segundo é o 

áudio a ser avaliado. No contexto deste trabalho, o sinal de referência será codificado 

com apenas um codec e o áudio sob avaliação conterá a transição de codec a ser 

investigada, conforme mostrado na Erro! Fonte de referência não encontrada.. A 

comparação entre os sinais de referência com o de transição de codec aumenta 

consideravelmente a sensibilidade do avaliador a qualquer distorção que venha a 

corromper o sinal.  

 

No método DCR, os avaliadores devem ser avisados de que a amostra de 

referência será ouvida primeiro, e que o arquivo de áudio sob avaliação será ouvido 

em seguida. O trabalho do avaliador é atribuir uma nota sobre o quanto ele percebeu a 

degradação ao comparar o segundo estímulo (arquivo sob avaliação) com o primeiro 

(arquivo de referência), utilizando a escala apresentada na Tabela 2-1. A média de 

opiniões dos avaliadores no método DCR é chamada de DMOS (Degradation Mean 

Opinion Score). 

Tabela 2-1: Escala de pontuação DMOS. 

Degradação Graduação 

Imperceptível 5 

Perceptível, mais não incômoda 4 

Ligeiramente incômoda 3 

Incômoda 2 

Muito incômoda 1 

  

Áudio sob avaliação 

Codec A 

Codec B 

Áudio de referência 

 

Codec A 

Figura 2-1: Arquivos de áudio que serão ouvidos pelos avaliadores durante os testes DCR 



3 MÉTODOS UTILIZADOS 

Para determinar a degradação percebida pelos usuários durante a transição de 

codecs, utilizamos o método de avaliação DCR como ponto de partida. Os valores de 

DMOS coletados foram processados pelos métodos de análise estatística mais 

apropriados ao presente estudo de caso, tais como teste t-Student e Análise de 

Variância (ANOVA). 

Os arquivos de áudio analisados pelos avaliadores foram aleatorizados em termos 

de conteúdo e de locutor que os pronunciam. Os sucessivos experimentos DCR foram 

replicados sobre diferentes voluntários, conforme detalhado no Apêndice A. Em 

seguida, determinamos a matriz de degradação de transição de codec para o conjunto 

{G.711, G.726 (32), G.726 (16), G.729} através de uma análise estatística dividida em 

quatro passos: 

 Análise da Confiabilidade dos Avaliadores, utilizada para verificar se as notas 

DMOS atribuídas por um determinado avaliador são confiáveis, por meio de 

comparações do DMOS das amostras âncoras (sem transição de codec). 

 Análise da Perceptibilidade da Transição de um Codec, realizada para testar se 

os avaliadores percebem a transição de um codec para outro diferente. 

 Análise da Homogeneidade na Percepção de Transição, utilizada para verificar 

se as transições de um codec para outros são percebidas da mesma maneira. 

 Análise da Comutabilidade na Percepção de Transição, utilizada para avaliar 

se uma troca de codec pode ser considerada comutativa, isto é, se a transição 

de um codec X para outro Y é percebida da mesma maneira que a transição do 

codec Y para X. 

 A metodologia utilizada nessas análises acima é explicada mais 

detalhadamente no Apêndice B.  

  



4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Nessa seção serão discutidos os resultados obtidos com a avaliação subjetiva 

utilizando o método DCR que foi realizada na UFAM com 60 avaliadores seguindo as 

especificações já discutidas no Apêndice A. 

A forma de como analise dos dados foram aplicadas foi descrito no Apêndice B 

mais a forma que foi executada utilizando duas técnicas estatísticas descridas a segui:  

 O teste t-Student é utilizado para comparar duas médias. Se as duas 

médias são atribuídas pelo mesmo observador, então são consideradas 

pareadas (é o caso da avaliação de comutabilidade). 

 A ANOVA é usada para comparar 3 ou mais médias.  

Essa duas técnicas estatísticas serão usadas duas hipóteses estatísticas:  

 H0, a hipótese nula, que se refere à igualdade das médias das amostras 

analisadas (diferença nula). 

 H1, a hipótese alternativa, que se refere à desigualdade das médias das 

amostras analisadas. 

Os resultados obtidos dessa análise são discutidos nas seções abaixo. 

 Resultados da Análise da Confiabilidade do Avaliador 

Foi utilizada para essa análise a técnica t-Student de duas médias. A primeira 

média são os DMOS de cada avaliador para as transições âncora (codec X para codec 

X). A segunda média é apenas o número 5, para cada observação, que é o valor de 

DMOS esperado para esse tipo de transição. Se a H0 for válida (p>0,05), então o 

avaliador é considerado confiável e suas outras avaliações são consideradas nos 

próximos passos. Se a H1 for válida, então o avaliador é considerado não confiável e 

suas outras avaliações são descartadas nos próximos passos. 

Na realização dessa análise, foi constatado que apenas 42 dos 60 avaliadores 

foram considerados confiáveis. As notas DMOS atribuídas pelos demais avaliadores 

foram descartadas nas análises seguintes. 

A matriz de degradação inicial representa o que já se conhece dos DMOS dos 

arquivos de áudio que são as âncoras. A linha indica o codec de origem e a coluna 

indica o codec de destino da transição. Para melhor exposição os codec foram 

substituídos por letras onde A=G.711, B=G.729, C= G.726-16 e D= G.726-32. 



Tabela 4-1: Matriz de degradação inicial 

 A B C D  DMOS Âncora 

A 5,0 ? ? ? 

B ? 5,0 ? ? 

C ? ? 5,0 ? 

D ? ? ? 5,0 

 

 Resultados da Análise da Perceptividade da Transição de 

Codec 

Aplicando-se o teste de perceptibilidade de transição, verificou-se que, para um 

grau de confiança de 95%, a diferença entre os DMOS médios das transições CA, CB, 

CC e CD não é estatisticamente significativa (p = 0,2155). Portanto, a degradação 

definitiva dessas transições é tida como sendo 5,0. Para as demais transições, 

verificou-se que a diferença entre os DMOS médios é significativa (p < 2,2e-16), 

portanto temos de testá-las quanto à homogeneidade. 

A Tabela 4-2 mostra a matriz de degradação inicial mais os DMOS já 

consolidados como não perceptível.  

Tabela 4-2: Matriz de degradação parcial 

 A B C D  DMOS não perceptível 

A 5,0 ? ? ?  

B ? 5,0 ?  

C 5,0 5,0 5,0 5,0 

D ? ? ? 5,0 

 

 Resultados da Análise da Homogeneidade na Percepção 

da Transição de codec 

Foi utilizada a técnica estatística ANOVA, pois haverá 3 médias a comparar. No 

caso do G.711, as médias a serem comparadas são G.711-G.726(32), G.711-

G.726(16) e G.711-G.729. Se a H0 for válida (p>0,05), então as transições são 

consideradas como percebidas da mesma maneira (homogeneamente) e os DMOS 

relativos às três médias avaliadas são iguais a média dos DMOS de cada transição 

avaliada. Se a H1 for válida, então as transições são consideradas como percebidas 



da forma diferente (heterogeneamente) e o DMOS de cada transição será igual ao 

próprio DMOS individual. 

Aplicando-se o teste de ANOVA para verificou-se a homogeneidade das 

transições a partir dos codecs A, B e D, observou-se que, para um grau de confiança 

de 95%, existe diferença significativa entre os DMOS médios entre as transições AB, 

AC e AD; entre as transições BA, BC e BD; e entre as transições DA, DB e DC (p < 

2,2e-16). Portanto, a degradação definitiva dessas transições é tida como sendo os 

respectivos DMOS médios individuais, conforme Tabela 4-3. 

Tabela 4-3: Matriz de degradação semi-final 

 A B C D  DMOS Não Homogêneos 

A 5,0 4,5 2,8 4,7  

B 4,6 5,0 2,9 4,5 

C 5,0 5,0 5,0 5,0 

D 4,8 4,5 3,3 5,0 

 

  Resultados da Análise da Comutabilidade das Transições 

de Codec 

Foi usada a técnica estatística t-Student, pois haverá 2 médias a comparar. A 

primeira média são os DMOS para uma dada transição X/Y. A segunda média são os 

DMOS para uma dada transição Y/X. Se a H0 for válida (p>0,05), então as transições 

são consideradas comutáveis e os DMOS relativos às duas médias avaliadas são 

iguais a média dos DMOS individuais de cada transição avaliada. Se H1 for válida, 

então as transições são consideradas como não comutáveis e o DMOS de cada 

transição será igual ao próprio DMOS individual. 

Por fim, aplicou-se o teste de t-Student para verificar a comutabilidade das 

transições de codecs. Observou-se que, para um grau de confiança de 95%, não 

existe diferença significativa entre os DMOS médios das transições AB e BA (p = 

0,3755), AD e DA (p = 0,2684), BD e DB (p = 0,6846). Portanto, a degradação 

definitiva dessas transições é tida como sendo a média dos DMOS individuais de cada 

par de transições julgado como comutável, conforme tabela abaixo. Por outro lado, 

observou-se que existe diferença significativa entre os DMOS médios das transições 

AC e CA, BC e CB, e CD e DC. Portanto, a degradação definitiva dessas transições é 

tida como sendo os respectivos DMOS médios individuais. 



 

Tabela 4-4: Matriz de degradação final 

 A B C D  DMOS Comutativos 

A 5,0 4,5 2,8 4,7 

B 4,5 5,0 2,9 4,5 

C 5,0 5,0 5,0 5,0 

D 4,7 4,5 3,3 5,0 

 

Portanto, a tabela acima representa a matriz de degradação definitiva para o 

conjunto de codecs {G.711, G.726 (32), G.726 (16), G.729}. Ela representa o que os 

avaliadores percebem durante a transição de um codec. 

  



5 CONCLUSÔES  

O problema atacado por este projeto é descobrir se a transição de codec tem 

impacto ou não sobre a percepção do usuário sobre a qualidade da fala no momento 

da troca de codec. Tendo em vista o problema foi utilizada a metodologia DCR que é 

ideal para percepção de pequenas degradações e a utilização de análise estatísticas 

criteriosa para analisar DMOS resultante da avaliação subjetiva usando a metodologia 

DCR. 

A contribuição desse projeto foi demostrar que o ouvinte percebe de forma não 

homogenia uma transição de codec com exceção do codec G.726-16 Kbps. 

O motivo pelo qual o codec G.726-16 Kbps é homogênea para todas as transições 

de codec é que ele faz compressão por forma de onda que se assemelhar uma 

representação análoga do sinal comprimindo todo o sinal incluindo as faixas mais 

sensíveis da ouvido humano. Sendo assim quando se faz uma troca de codec que 

partem do codec G.726 (16 kbps) para os outros codecs os ouvintes sempre 

percebem uma melhora.  

Alguns trabalhos futuros a partir desse projeto é a ampliação dos conjuntos de 

codec para estudos de suas transições e a implementação nos algoritmos adaptativos 

condições que levam em conta a percepção do ouvinte durante uma transição de 

codec.  
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A Detalhamento do método de avaliação DCR 

O método DCR (Degradation Category Rating) é utilizado para avaliar 

subjetivamente um arquivo de áudio através de uma comparação de dois arquivos um 

original e outro modificado ele é o método mais adequando para avaliar degradação 

tênue que o ideal para nossa linha de pesquisa. No presente estudo de caso, 

dividimos a preparação e aplicação do DCR em quatro etapas: (1) preparação dos 

arquivos de áudio, (2) criação da interface web, (3) avaliação piloto e (4) avaliação 

definitiva, as quais são detalhadas a seguir. 

A.1 Preparação dos Arquivos de Áudio 

A preparação dos arquivos de áudio é uma etapa importante para a realização 

da avaliação subjetiva utilizando o método DCR. A Erro! Fonte de referência não 

encontrada. mostra os passos utilizados nessa preparação. Cada bloco do 

fluxograma será detalhado nas subseções a seguir.  

  

Fi = i-ésima frase 

Fi,j = j-ésima metade da i-ésima frase 

Fi,j,m = j-ésima metade da i-ésima frase 

  codificada com o codec “m” 

SV56 = Software que avalia a porcentagem de  

 atividade de fala em um trecho de áudio 

Inserir Silêncio 40 < α < 80 

Gravar Fi 

Quebrar Fi 

Codificar Fi,j 

SV56 

Concatenar Fi,1,m + Fi,2,n 

Avaliador 

Não 

Sim 

α 

Fi,1 / Fi,2 

Fi,j,m 

Fi,m 

Fi 

Figura A-1: Fluxograma de preparação de arquivos de áudio. 



A.1.1  Gravação das Frases a Serem Gravadas 

Conforme a Recomendação ITU-T P.800 (ITU-T, 1996a), o material de fala 

(amostras de áudio) deve ser composto por frases simples e significativas, de curta 

duração e de fácil compreensão, originadas de uma literatura não técnica e, se 

possível, escolhidas aleatoriamente. Sendo assim, para formular o material de fala, 

foram selecionadas frases compostas por duas orações, retiradas de jornais e portais 

de informações da Internet, abordando assuntos diversos. 

 O ambiente de gravação do material de fala atendeu aos seguintes requisitos, 

conforme Recomendação ITU-T P.800 (ITU-T, 1996a). 

 Todo o material de fala deve ser gravado por locutores de ambos os sexos. 

Neste projeto, foram utilizados quatro locutores: dois masculinos e dois 

femininos. 

 A sala usada para efetuar as gravações possui as medidas de 5m×5m×3m, 

totalizando um volume de 75m³, valor este em conformidade com o 

recomendado, que é de 30m³ a 120m³.  

 As gravações foram realizadas através do software Audacity com as seguintes 

configurações, conforme (BARBEDO, 2004): o nível de ativação do som em -

18dBFS, taxa de amostragem de 8000Hz, monocanal e resolução de 16 bits. 

 Durante as gravações, foi utilizado um anteparo (windscreen) entre os lábios 

dos locutores e o microfone para reduzir o som produzido pela respiração do 

locutor e ruído ambiente. Os lábios do locutor foram posicionados a uma 

distância do microfone de cerca de 18cm, respeitando o intervalo recomendado 

de 14cm a 20cm. 

 Os locutores pronunciaram o material de fala fluentemente sem deficiências, 

tais como gagueira ou rouquidão, adotando um nível de fala constante.  

 Após a gravação das amostras seguindo o ambiente adequado, os arquivos 

gerados estão prontos para serem tratados pelas próximas etapas. 

A.1.2  Quebra das Frases 

 Através do software Audacity, as amostras foram seccionadas manualmente no 

intervalo entre as duas orações que constituem os materiais de fala. 

 Este processo é repetido para cada uma das amostras gravadas, resultando 

em dois arquivos de áudio (wav), um contendo a primeira oração e outro contendo a 

segunda oração da amostra. 



A.1.3  Codificação das Frases  

 Através dos softphones Callgen e Openam, as partes inicial e final de cada 

uma das frases foram codificadas utilizando os codecs sob estudo: G.711 (64kbps), 

G.726 (32kbps), G726 (16kbps) e G.729 (8kbps). 

 O Callgen é um softphone que envia arquivos de áudio pré-gravados, conforme 

algum codec especificado em linha de comando. O Openam é um softphone que 

recebe e grava chamadas VoIP, funcionando como uma secretária eletrônica. 

 Os arquivos gravados pelo Openam são verificados um a um no Audacity, para 

saber se há algum tipo de corte nas partes iniciais e finais. Caso confirmado, a parte 

da amostra com defeito deve ser recodificada, ate sua conformidade. 

A.1.4  Concatenação das Frases 

Por meio do software Sox, as partes iniciais das amostras são concatenadas 

com as finais, gerando amostras de áudio contendo transições de codec, como mostra 

a Tabela A.1.4-6-1. 

Tabela A.1.4-6-1: Transições de codec a serem avaliadas. 

G.711→G.711 G.726-16→G.711 G.726-32→G.711 G.729→G.711 

G.711→G.726-16 G.726-16→G.726-16 G.726-32→G.726-16 G.729→G.726-16 

G.711→G.726-32 G.726-16→G.726-32 G.726-32→G.726-32 G.729→G.726-32 

G.711→G.729 G.726-16→G.729 G.726-32→G.729 G.729→G.729 

 

A.1.5  Avaliação da Razão de Atividade de Fala 

 Conforme (POČTA; TERPÁK, 2010) as amostras de áudio a serem avaliadas 

devem ter uma razão de atividade de fala (relação entre duração de fala e duração de 

silêncio) entre 40% e 80%. Essa verificação é efetuada pelo software SV56, que 

acompanha a Recomendação ITU-T G.191 (ITU-T, 2003). Caso a razão de atividade 

de voz esteja fora dessa faixa, a amostra deve ser editada a fim de inserir ou retirar 

silêncio, dependendo da situação. 

 Após o término dessas etapas, as amostras estão prontas para serem ouvidas 

pelos avaliadores. 



A.2 Criação da Interface Web de Avaliação 

 Uma interface web foi construída para intermediar o avaliador e as amostras de 

áudio sob avaliação. A interface apresenta os arquivos contendo as amostras de teste 

e aguarda a pontuação atribuída pelos avaliadores de acordo com as instruções. O 

objetivo da interface é facilitar o trabalho dos avaliadores e a manipulação dos dados 

no final do experimento. Do ponto de vista do avaliador, a utilização da interface está 

dividida em duas etapas: 

 Cadastro de avaliador, onde serão registrados dados pessoais mínimos 

(nome, sexo e idade) dos avaliadores, para fins de controle. 

 Avaliação subjetiva das amostras de áudio, onde o avaliador atribuirá notas 

DMOS às amostras apresentadas. 

 Em relação da manipulação dos dados, a interface é responsável pelas 

seguintes ações: 

 Escolher aleatoriamente a troca de codec, o locutor e o arquivo de áudio. 

 Garantir que o avaliador escute o mesmo arquivo de áudio uma única vez. 

 Garantir que o arquivo de áudio seja escutado no máximo cinco vezes.   

A.3 Avaliação Piloto  

Após a criação da interface web de avaliação e conclusão da preparação dos 

arquivos de áudio foi realizada uma avaliação piloto para teste de campo real com 

pessoas que avaliaram as amostras de áudios utilizando a Interface Web de 

Avaliação. 

O objetivo dessa avaliação piloto foi testa o ambiente de avaliação para detecção 

de erros, verificar o comportamento do ambiente de avaliação, aprimorar o 

procedimento de recrutamento de avaliadores e buscar melhorias para a interface 

web.   

Após a realização da avaliação piloto foi perguntado aos avaliadores o que eles 

sentiram quando fizeram a avaliação subjetiva dos arquivos de áudios e se tinham 

alguma sugestão sobre a avaliação. Com os resultados da avaliação foram feitas as 

correções necessárias e feitas as devidas melhorias. 

 



A.4 Avaliação Definitiva 

Após a conclusão da avaliação piloto, foi realizada a avaliação definitiva. No 

recrutamento de avaliadores, foram escolhidas pessoas de diferentes idades, 

escolaridades e gênero, garantido assim uma diversidade de avaliadores, em 

conformidade com a Recomendação ITU-T P.800 (ITU-T, 1996a). Além disso, as 

avaliações foram realizadas em ambientes fechados (em sua maioria), tais como 

bibliotecas, salas de estudo, laboratórios, entre outros, no campus da UFAM.  

O resultado da avaliação subjetiva definitiva utilizando o método DCR são os 

valores DMOS atribuídos pelos diversos avaliadores às diversas amostras de áudio. 

Esses valores individuais de DMOS devem tratados estatisticamente a fim de 

determinar a matriz de degradação do conjunto de codecs utilizado neste estudo de 

caso. Tal análise estatística é explicada mais detalhadamente no Apêndice B. 

  



B Especificações das Análises Estatísticas 

Para que possamos comprovar resultados sobre os DMOS obtidos através da 

avaliações subjetiva foi realizadas análises estatísticas. Para que possamos inferir foi 

dividido a análise dos dados em quatro etapas: (1) Confiabilidade do avaliadores, (2) 

Perceptibilidade das transições de codec, (3) Homogeneidade na percepção de 

transição, (4) Comutabilidade na percepção de transição, as quais são descritas a 

seguir. 

B.1 Análise da Confiabilidade dos Avaliadores 

O objetivo da análise de confiabilidade do avaliador é verificar se o avaliador 

confere DMOS=5 para as amostras âncora, aquelas que contêm transição para um 

mesmo codec. Em termos estatísticos, isso equivale a dizer que desejamos testar, 

para cada um dos avaliadores, se a média das notas DMOS atribuídas às amostras 

âncora é significativamente diferentes de 5. 

 O objetivo dessa análise é verificar se o avaliador estava realmente 

comprometido em realizar o teste ou se ele estava atribuindo notas aleatórias. As 

notas DMOS dos avaliadores considerados não confiáveis são descartadas nas 

demais análises. 

B.2 Análise da Perceptibilidade da Transição de um Codec 

Após descartar os avaliadores não confiáveis, deve-se verificar se as transições 

de um codec X para qualquer outro codec do conjunto de codecs avaliados são 

realmente percebidas. Em termos estatísticos, desejamos testar se as notas DMOS 

atribuídas às diferentes transições de codec são significativamente diferentes de 5, 

incluindo as transições âncora. 

O propósito desta análise é verificar se os avaliadores são capazes ou não 

capazes de perceber as transições de codec. Caso negativo, a degradação definitiva é 

ajustada em 5,0, independentemente das notas DMOS individuais. Caso positivo, é 

necessário executar as duas próximas análises (homogeneidade e comutabilidade).  

B.3 Análise da Homogeneidade na Percepção de Transição. 

Caso as transições de um codec X para qualquer outro do conjunto sejam 

consideradas significativamente perceptíveis, temos de verificar se elas são 

percebidas da mesma maneira ou se depende do codec de destino na transição. Isso 



equivale a dizer que desejamos testar se há diferença estatística entre as notas DMOS 

atribuídas às diferentes transições de codec, excetuando as transições âncora. 

O propósito desta análise é verificar se a transição do codec X para qualquer 

outro tem a mesma nota do DMOS para que possamos afirmar que faz diferença em 

trocar um codec 𝑋
 

⇒  𝑌 ou 𝑋
 

⇒  𝑍. 

B.4 Análise da Comutabilidade na Percepção de Transição. 

O objetivo da Análise de Comutabilidade da percepção é verificar de a transição 

de um codec X para Y é percebida da mesma maneira que de Y para X. Em termos 

estatísticos, isso equivale a dizer que desejamos testar se as notas DMOS atribuídas 

às transições de X/Y são significativamente diferentes das notas DMOS de Y/X. 

Caso as transições do codec X para Y e do codec Y para X sejam consideradas 

significativamente comutativas, então o DMOS definitivo delas será igual à média dos 

DMOS atribuídos a cada uma das replicações dos avaliadores confiáveis. Caso 

contrário, os DMOS definitivos das transições serão iguais aos próprios DMOS médios 

individuais de cada uma das transições. 

  



C Cronograma  

O cronograma seguido por esse projeto está exposto na Figura -1 a seguir. 

Figura C-1: Cronograma de Atividades 


