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B1 - Roteiro de homologação para videocolaboração - 

Critérios de rede 
 

Expressões e siglas utilizadas neste documento 
 

• Videocolaboração: Termo mais recente para reuniões que ocorrem entre locais distantes geograficamente 

(reuniões remotas). Os participantes podem estar sozinhos em frente ao seu computador (uma pessoa = uma 

conexão), ou agrupados em salas especialmente preparadas para essas reuniões (várias pessoas usando uma 

mesma conexão). Câmeras e microfones captam áudio e vídeo em um ponto que é distribuído para as outras 

localidades, onde projetores e caixas acústicas (ou monitores de TV) exibem as informações. 

• Videoconferência: Termo comum que designa uma reunião de videocolaboração que, tradicionalmente, 

ocorre através do protocolo H.323. Implementações mais modernas podem usar o protocolo SIP. 

• H.323: Protocolo tradicional e mundialmente conhecido para realização de reuniões remotas.  

• MCU: Multipoint Control Unit (Unidade de controle Multiponto) é o equipamento da arquitetura H.323 

responsável por organizar e distribuir os diversos fluxos de áudio e vídeo dos participantes de uma reunião.  

• SIP: Protocolo mais novo que o H.323. Popularizado por aplicações VoIP, também é largamente utilizado 

em reuniões de videocolaboração. 

• VoIP: Acrônimo de Voz sobre IP, tecnologia para transmitir o serviço de telefonia sobre a rede IP (Internet). 

• Conferência web: É um serviço de comunicação e colaboração da RNP que promove encontros virtuais 

entre dois ou mais participantes. O serviço possibilita que, mesmo distantes geograficamente, os participantes 

compartilhem áudio, vídeo, texto, imagens, quadro branco e a tela de seus computadores. O acesso ao serviço 

é feito através de um navegador web, e a comunicação de áudio e vídeo se dá através de webcam e headset 

(fone de ouvido e microfone) conectados ao PC do usuário. 

• Real Presence: é o programa de computador que simula um terminal de videoconferência. Funciona em 

H323 ou SIP. 

• MConf: Sistema que utiliza diversos softwares para fazer funcionar o serviço de conferência web da RNP. - 
Para saber mais, visite: http://url.rnp.br?Videos-MCONF. 

• mconf-live: Servidor que hospeda uma sala virtual de conferência web. 

• WebRTC: Acrônimo para Web Real-Time Communications. Tecnologia usada para chamada de voz, bate-

papo por vídeo e compartilhamento de arquivo direto nos navegadores de Internet. - Para saber mais, visite: 
https://www.3cx.com.br/webrtc/what-is-webrtc/ 

• PTZ: Pan, Tilt, Zoom. Termo para designar que uma câmera é capaz de se mover de um lado para outro 

(pan), de cima para baixo (tilt) e também consegue aproximar e afastar a imagem (zoom). 

• QoS - Qualidade de Serviço: Do inglês Quality of Service. Do ponto de vista dos clientes, essa expressão é 

empregada para resumir os parâmetros de rede que indicam se o serviço multimídia (voz e vídeo) será aceito 

(ou não) como sendo de boa qualidade, ou seja, se haverá boa compreensão do que se diz e do que se vê nas 

reuniões. 

• One Way Delay: Tempo que o pacote leva para ir (apenas ir) de um ponto a outro da rede. 

• Round Trip Time: Tempo que o pacote leva para ir e voltar entre dois pontos da rede. 

• Service Desk: Neste documento, se refere ao atendimento de primeiro nível dos serviços prestados pela RNP, 

com uma equipe de suporte especializada. 

• Ponto focal: é a pessoa indicada por uma comunidade ou projeto específico, por exemplo, a comunidade de 

saúde. Essa pessoa atua como mediador entre as demandas do projeto e a RNP. É o “ponto focal” quem 

normalmente organiza as reuniões e eventos, coordena as instituições e agenda o uso dos serviços de TI 

disponibilizados pela RNP.  Nos casos gerais, onde não há uma comunidade ou projeto associado à sala de 

videocolaboração, o papel do ponto focal é executado pelo responsável técnico pelo serviço de 

videoconferência da instituição cliente. 

  

http://url.rnp.br/?Videos-MCONF
https://www.3cx.com.br/webrtc/what-is-webrtc/
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Introdução 
 

Este documento faz parte de uma coleção de manuais que irá auxiliar as equipes e/ou instituições 
a: 1) montar uma sala de videocolaboração; 2) homologar essa sala junto à RNP e à coordenação de sua 
comunidade; 3) realizar boas reuniões nessas salas. 

O processo completo pode ser ilustrado como a figura 1, abaixo. 
 

 
Figura 1 - Fluxo para montagem, homologação e uso de salas de videocolaboração. 

 
A coleção de documentos relacionados à videocolaboração está listada abaixo: 
 

A - Guia para montagem de salas fixas de videocolaboração 
B1 - Roteiro de homologação para videocolaboração - Critérios de rede (este documento) 
B2 - Roteiro de homologação para videocolaboração - Critérios de ambiente 
C - Guia para realização de reuniões por videocolaboração com grande número de pontos participantes 

 
A homologação de salas para videocolaboração e as práticas apresentadas nos documentos 

objetivam minimizar a ocorrência de problemas técnicos no uso do serviço de videoconferência e 
conferência web, prezando pela qualidade das reuniões. 

 
Importante destacar que a homologação não é para uma instituição, mas para uma sala específica. 

Tendo em vista que cada sala de videocolaboração da instituição cliente pode ter diferentes arranjos e, 
certamente, diferentes caminhos de rede, é necessário homologar todas as salas de uma mesma 
instituição. 

Tipos de salas de videocolaboração 
As salas de videocolaboração podem utilizar diferentes equipamentos e tecnologias. A RNP, junto 

aos coordenadores da comunidade de saúde e cultura, definiu, até o momento, 4 tipos de salas de 
videocolaboração baseado nos equipamentos e programas utilizados:  
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• Videoconferência: reunião tradicional na qual um grupo de pessoas em uma sala com 
equipamentos específicos interage de forma virtual com outro grupo localizado em outra sala 
distante e igualmente equipada. 1   

• Videoconferência com software: Semelhante ao tipo anterior, diferenciando-se pelo 
equipamento: terminal de videoconferência, utilizado para realizar as conexões. Existem 
diversos programas que simulam um terminal de videoconferência. Um deles é o Polycom Real 
Presence. A RNP possui uma oferta gratuita e controlada de contas temporárias para seus 
clientes. 

• Conferência web: Salas de videocolaboração que estão sendo montadas utilizando as soluções 
de conferência web como alternativa aos sistemas tradicionais. Originalmente, os sistemas de 
conferência web foram desenhados para uso pessoal, utilizando webcam e headset. Na 
Internet há várias opções de plataformas de conferência web. Na RNP, este serviço é oferecido 
com a ferramenta Mconf. 

• Salas de Cinema: A comunidade de cultura, em seu projeto Cinemas em Rede, promove 
sessões especiais em vários pontos do país. A exibição é executada simultaneamente em todos 
os pontos e, ao término da exibição, é realizado um debate com pessoas chaves (diretores, 
autores) com interação entre os pontos de exibição. 

 

Independentemente do tipo de sala a ser montada, elas devem contar com hardware dedicado 
para as salas de reunião. Dito de outra forma, computador, câmeras e microfones devem ser utilizados 
exclusivamente para essa finalidade. Ainda assim, esse conjunto de equipamentos pode ser 
compartilhado entre salas de videocolaboração, que deve oferecer, minimamente, a colaboração por 
vídeo, áudio e compartilhamento de conteúdo. 

 

Este documento 
Este documento apresenta orientações para a homologação de uma sala fixa de videocolaboração 

de uso coletivo, de acordo com parâmetros de rede. Após a realização desta etapa, espera-se que o 
responsável técnico utilize o documento B2 para orientar seus testes e finalizar a homologação da sala 
junto à RNP, de acordo com a orientação de sua comunidade. 

 
De forma geral, a RNP exige o cumprimento dos requisitos relacionados aos parâmetros de rede, 

e recomenda a homologação dos critérios de ambiente, a exemplo da comunidade de saúde. 

  

                                                           
1 Os equipamentos presentes nas salas de videoconferência são conhecidos como CODECs ou endpoints. 
Utiliza o protocolo H.323 ou SIP nas implementações mais modernas. 
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Critérios de rede e valores recomendados 
 

Os serviços de videocolaboração funcionam sobre a Rede IP. Portanto, é imprescindível que a rede 
que suporta esse serviço possua as características mínimas para que as reuniões ocorram com sucesso. 

Basicamente, os parâmetros de rede a serem monitorados para garantir uma boa experiência aos 
participantes de reuniões por videocolaboração são: 

• Banda disponível; 

• Perda de pacotes; 

• Atraso; 

• Jitter, que é a variação do atraso dos pacotes IP. 
 

Esses parâmetros de rede são medidos sempre entre dois pontos. Por exemplo, o tráfego entre 
cliente e servidor de um download (2 pontos) pode ser caracterizado: pela banda que ele ocupa e a 
qualidade dessa comunicação; pela perda de pacotes; e pelo tempo que os pacotes levam viajando do 
servidor até o cliente. Idealmente, em reuniões de videocolaboração, essas medições devem ser 
realizadas entre cada participante da reunião, inclusive a MCU. Durante a homologação, os testes serão 
executados entre um funcionário do Service Desk, ou o ponto focal de sua comunidade, e a sala a ser 
homologada. 

A banda disponível no ponto de rede da sala deve acomodar a demanda da sala de 
videocolaboração, e ainda manter uma reserva técnica de cerca de 10% da banda total disponível para a 
instituição. 

 
Para cálculo da demanda de uma sala, apresenta-se abaixo a tabela 1, com valores típicos desses 

parâmetros para aplicações multimídia sobre redes IP. 
 

 

Critério Valores limítrofes 
Perda de pacote < 5% 
Taxa de transferência (áudio) (por participante) > 30 Kbps 
Taxa de transferência (vídeo) (por vídeo exibido) > 512 Kbps - conferência web 

> 2 Mbps - videoconferência 
Taxa de transferência (compartilhamento de tela) 

(conferência web) 
512 Kbps - texto 
2 Mbps - vídeo (média qualidade) 
3 Mbps - vídeo (alta qualidade) 

Atraso < 150 ms (One Way Delay) ou 
< 300 ms  (Round Trip Time) 

Jitter (áudio) < 25 ms 
Jitter (vídeo) < 35 ms 

 

Tabela1: Demandas de rede típicas de aplicações de videocolaboração  

 

Nota:  

Além de serem influenciados pela qualidade da rede, os valores informados acima também são 

dependentes do poder de processamento de áudio, vídeo e conteúdo dos equipamentos 

utilizados na comunicação. A codificação e decodificação executada pelo emissor e receptor é 

uma tarefa “cara” do ponto de vista computacional.  Por isso, durante a montagem de salas 

que utilizem soluções alternativas (Mconf, Real Presence, etc), é necessário cuidar para que os 
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computadores sejam dedicados exclusivamente para essa atividade, conforme informado no 

documento A1 – Guia para montagem de salas fixas de videocolaboração. 

Preparação 

Liberação de portas no firewall 

 

Independentemente do parâmetro de QoS, antes de qualquer coisa, é preciso assegurar a conectividade entre 

as partes ‘cliente’ e o ‘servidor’ da aplicação. Portanto, para garantir o correto desempenho de todas as 

funcionalidades das reuniões por videocolaboração, é preciso configurar todos os firewalls que existam entre 

a sala de videocolaboração e a Internet, seja um enlace da RNP ou não. 

 

 
Figura 2 Possíveis firewalls de uma rede interna 

 

As informações abaixo indicam a correta configuração dos firewalls de acordo com os tipos de 

videocolaboração. 

Videoconferência (H.323 ou SIP) – Equipamentos dedicados ou por Software 
 

As seguintes portas do firewall estão abertas e aptas a receber trafego de áudio, vídeo e conteúdo, para os 

seguintes IPs:  

 

186.237.141.179  

186.237.141.182  

189.50.143.149  

189.50.143.148 

201.48.123.160/28 

 

Navegador  

 

Bi-direcional porta TCP: 80  

Bi-direcional porta TCP: 443 - para tunelamento HTTPS  

Bi-direcional range de porta UDP: 3230 —>3237 - Mídia Áudio e Vídeo  

Bi-direcionais portas TCP: 9081/9332/9335-9981 - Conteúdo  

 

Terminais de sala e software H.323  

 

Bi-direcional porta TCP: 1718/1719  

Bi-direcional porta TCP: 1720 - sinalização  

Bi-direcional range de portas TCP: 3230 —> 3245  

Bi-direcional range de portas UDP: 3230 —> 3348 
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Terminais de sala e software SIP  

 

Bi-direcional porta TCP/UDP: 5060  

Bi-direcional porta TCP: 5061 - sinalização  

Bi-direcional range de portas TCP: 3230 —> 3245  

Bi-direcional range de portas UDP: 3230 —> 3348 

 

 

Conferência Web -  Mconf 

Para que? Direção Endereço Origem Endereço Destino 

ICMP  Tráfego de 

Saída 
Computadores usados para 

videocolaboração 
Internet (ou redes brasileiras) 
Todos os tipos de ICMP 

HTTP Tráfego de 

Saída 
Computadores usados para 

videocolaboração 
Internet (ou redes brasileiras) 
TCP 80 

HTTPS Tráfego de 

Saída 
Computadores usados para 

videocolaboração 
Internet (ou redes brasileiras) 
TCP 443 

RTMP Tráfego de 

Saída 
Computadores usados para 

videocolaboração 
Internet (ou redes brasileiras) 
TCP 1935 

GRCP Tráfego de 

Saída 
Computadores usados para 

videocolaboração 
Internet (ou redes brasileiras) 
TCP 9123 

SIP Tráfego de 

Saída 
Computadores usados para 

videocolaboração 
Internet (ou redes brasileiras) 
UDP 5060 

Media RTP Tráfego de 

Saída 
Computadores usados para 

videocolaboração 
Internet (ou redes brasileiras) 
UDP 16384-32768 

Respostas às 

conexões abertas 
Tráfego de 

Entrada 
Internet - Pacotes e fluxos de 

resposta 
Computadores usados para 

videocolaboração 

 

Teste de requisitos 
 

Deve ser realizada uma reunião entre a instituição cliente na sala que está sendo homologada e o Service Desk, 

em algum ambiente com a homologação válida. Este passo tem como objetivo verificar, minimamente, se há 

conectividade entre a sala e o ambiente externo, de forma que seja possível realizar uma reunião. 

Videoconferência 
 

Para realização de uma reunião por videoconferência deve-se configurar alguns parâmetros iniciais. 

2.1.1- Configure a velocidade das chamadas: configure a taxa de 1920Kbps para chamadas (ou a taxa 

máxima caso seu endpoint não suporte 1920Kbps). 

2.1.2- Chame a sala de testes. Após realizar a configuração indicada acima, chame a sala virtual de teste 

marcando 1700004 como endereço de destino, conforme detalhado no item 2.1.3. Você deve ver e ouvir o anúncio de 

“Bem-vindo”, e logo verá sua própria imagem. Também deve ouvir a música de fundo continuamente. Se isso ocorrer, 

o teste está sendo bem-sucedido. 
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2.1.3 – Realização da chamada: Os tópicos abaixo detalham as possibilidades de conexão para realização do 

teste de conexão. 

 
• Guia de acesso para participantes: https://goo.gl/ZLEYdN 
• Teste de Conexão Via Navegador de Internet: https://portalvc.onpeople.com.br/#/join/1700004 
• Teste SIP: 1700004@sip.onpeople.com.br 
• Teste H.323: 189.50.143.149##1700004 
• Teste Skype for Business: 1700004@vmr.onpeople.com.br 
• Telefone para suporte: +55 (16) 3323-4911 

 

Observação: o uso desta sala de teste não requer agendamento. Mas, é importante destacar que a 

sala 1700004 existe exclusivamente para viabilização desse tipo de teste. 

 

2.1.4- Teste também o compartilhamento de conteúdo. Solicite auxílio do ponto focal de sua 

comunidade, ou mesmo do Service Desk, para fazer essa verificação. Agende uma sala de videoconferência e tente 

utilizar a funcionalidade de compartilhamento de conteúdo. Tente também visualizar o conteúdo compartilhado por 

outro participante.  

Conferência web 

 
O serviço de conferência web ainda não possui uma sala específica para realização de testes. Então, o 

responsável pela nova sala deve solicitar auxílio do ponto focal de sua comunidade ou diretamente ao Service Desk. 

Após combinar uma sala para realizar o teste em conjunto, o responsável deve acessar o link acordado. 

 

Observação: No contexto do Mconf, uma sala é equivalente a uma comunidade. 

 

2.2.1- Acesse o link da sala e faça login no Mconf. Preferencialmente, o login no sistema Mconf deve ser 

realizado com autenticação federada. Caso você tenha uma conta não federada, clique em “Minha conta não é 

federada”. Se você não tem uma conta no serviço conferência web, use a área direita “Não tenho uma conta” para entrar 

como convidado em uma reunião que já está aberta. 

2.2.2- Configure o áudio. Ao entrar na reunião, o Mconf irá perguntar se o microfone será usado ou “apenas 

ouvir”. Escolha utilizar o microfone. O navegador irá solicitar permissão para usar o recurso. Autorize. Caso haja mais 

de um microfone instalado, a maioria dos navegadores irá escolher o “dispositivo padrão”. 

2.2.3- Configure o vídeo. Habilite sua câmera clicando no botão correto. Se houver mais de uma câmera você 

pode escolher qual utilizar. Também é possível utilizar mais de uma câmera simultaneamente. Mais uma vez, o 

navegador solicitará permissão para uso desse recurso. Aprove. 

2.2.4- Compartilhe conteúdo. Escolha um arquivo para compartilhar. Lembre-se de dar preferência para 

arquivos tipo PDF. Arquivos das suítes ‘office’ também são aceitos. 

2.2.5- Compartilhe sua tela. Neste passo, caso seja a primeira vez que o compartilhamento de tela é tentado, 

você receberá uma mensagem solicitando a instalação do programa Mconf  Deskshare. Após a instalação da aplicação, 

você deve compartilhar sua tela. Escolha a opção mais adequada e inicie o compartilhamento. 

2.2.6- Use o “bate-papo” e as notas compartilhadas. Peça para o outro participante também usar. 

Verifique o funcionamento. 

 
Para todos os passos anteriores, assegure-se de que o outro participante é capaz de vê-lo e ouvi-lo, e também 

de receber o conteúdo e tela que você compartilhou. Obviamente, você também deve ver e ouvir o outro participante, 

bem como o conteúdo e tela compartilhado por ele. 

 

 

 

https://goo.gl/ZLEYdN
https://portalvc.onpeople.com.br/#/join/1700004
callto:189.50.143.149
callto:+55%20(16)%203323-4911
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Homologação 
A Homologação é realizada em horário comercial (hora oficial de Brasília) entre responsável na instituição e 

Service Desk. Como pode durar até 2 horas, o último horário disponível é 16:00h.  
O agendamento da homologação deve ser solicitado com o mínimo de 48 horas de antecedência. 
Antes de agendar a homologação junto ao Service Desk, o responsável pela sala de videocolaboração deve 

assegurar-se de cumprir todos os requisitos dos critérios objetivos. 
O responsável pela sala de videocolaboração pode contar com o auxílio do ponto focal de sua comunidade ou 

projeto para verificação dos requisitos. Pode ser necessário agendamento prévio de recursos do serviço, como sala na 

MCU ou salas de teste. O ponto focal também pode auxiliar com esses agendamentos. 
Assim que todas as exigências forem atendidas, o responsável deve preencher o formulário com os dados 

básicos da instituição, e indicação de dia e horário para o teste no seguinte endereço: http://url.rnp.br?Solicitar-

Homologacao. Ao enviar o formulário, o Service Desk, que é avisado da intenção da realização da homologação, irá 

comprovar a identidade do solicitante e a participação da instituição como cliente ou integrante de comunidades da 

RNP. 
Após o preenchimento do formulário, o técnico deverá entrar em contato com o Service Desk por telefone pelo 

0800-722-0216 para agendar o dia e horário para executar a homologação. Considere escolher o horário de maior 

utilização do enlace de dados com Internet. 

 
Durante o processo de homologação, os analistas poderão ser requisitados a fazer reproduções de suas telas 

(screenshots), mostrando o uso da rede (banda, atraso, etc.) de acordo com a ferramenta em uso. Para maiores 

informações, veja o Anexo 1. 

 

Os resultados do processo de homologação das instituições clientes serão divulgados na página 

http://url.rnp.br?Resultado-Homologacao. Eles servirão de referência para as instituições clientes que desejarem 

realizar conferência web com outras instituições previamente homologadas.  

 

Aprovação da homologação 
A sala em questão será considerada como homologada se obtiver respostas positivas às seguintes perguntas:  

 

1. Os participantes foram capazes de ouvir uns aos outros? 

2. Os participantes foram capazes de ver as imagens uns dos outros? 

3. Os participantes foram capazes de acompanhar o compartilhamento de tela uns dos outros? 

 

PERGUNTAS EXCLUSIVAS PARA O SISTEMA MCONF 

 

4. Os participantes foram capazes de compartilhar um documento no formato PDF? 

5. Os participantes foram capazes de editar as notas compartilhadas? 

6. Os participantes foram capazes de trocar mensagens pelo bate-papo? 

 

Validade da homologação 
A homologação de uma sala de videocolaboração terá a validade de um ano.  
Após esse período, ou assim que ocorrer alguma mudança (no ambiente físico, na rede, no computador 

ou em quaisquer outros equipamentos) que possam acarretar mudanças nos critérios de homologação, o cliente 

deve solicitar nova homologação ao Service Desk. 

 

Considerações finais 
 

Seguidas as recomendações acima e tendo finalizado a homologação segundo os critérios de rede estabelecidos, 

o próximo passo esperado é testar e homologar a sala de acordo com a recomendação específica de sua comunidade. 

http://url.rnp.br/?Solicitar-Homologacao
http://url.rnp.br/?Solicitar-Homologacao


 

11 
 

  



 

12 
 

Anexo I – Como obter informações sobre conectividade 
 

Os analistas mais experientes podem usar programas específicos para análise de tráfego de redes, como o wireshark, 

jperf, iptraf, ntop, etc. para obter informações de conectividade. Contudo, existem formas mais práticas de conseguir 

essas informações. 

Veja abaixo como consegui-las de acordo com a tecnologia que você escolheu para sua sala de videocolaboração. 

 

Videoconferência 
Em salas que usam equipamentos tradicionais de videoconferência, a obtenção dos parâmetros pode ser feita 

diretamente no equipamento terminal. Normalmente, os principais fabricantes oferecem um local onde o 

administrador pode recuperar essas informações. 

Abaixo, seguem alguns exemplos de terminais tipicamente utilizados por clientes da RNP. 

 

POLYCOM  
Nos ‘CODECS’ em hardware, siga o caminho de opções do menu: System > Diagnostics > Call Statistics 1 e 2. 

Várias informações serão exibidas, entre elas, taxa de pacotes, taxa de bits, perda de pacotes, atraso e jitter. 

Normalmente, separados por fluxos de entrada e saída.  

Na tela ‘Content Statistcs’ você conseguirá estatísticas da exibição de conteúdo. 

 

No software Real Presence Desktop, acesse a informação sobre fluxos de mídia e tráfego de rede clicando no ícone 

de “qualidade do sinal”  localizado abaixo e à esquerda da janela da reunião. 

Será exibido um quadro com informações de tráfego e fluxos de mídia.

 

 

TANDBERG 
Nos ‘CODECs’ em hardware da Tandberg, siga os passos no menu Control Panel > Buttons > Diagnostics > 

Detailed Call Status. 

Este espaço provê informações detalhadas de áudio e vídeo com relação à perda de pacotes, jitter e pacotes 

descartados. Há também duas colunas, uma para tráfego recebido e outra para tráfego enviado. 
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Conferênciaweb 
Há várias implementações do serviço de conferência web. Este documento considera a solução desenvolvida e 

adotada pela RNP. Os métodos descritos a seguir são recomendações e, portanto, não há uma obrigatoriedade de 

resultados positivos para a realização da homologação. 

MConf 
Em salas que, alternativamente, utilizam o MConf em computadores genéricos, a obtenção das informações de rede 

também é facilmente conseguida. 

Visite o site https://test.webrtc.org/ e execute o teste recomendado. Note que a avaliação vai além dos parâmetros de 

rede. Esta ferramenta auxilia no diagnóstico de outros problemas relacionados à tecnologia WebRTC, utilizada no 

MConf. 

Depois que o teste estiver terminado, clique nas categorias e sub-categorias para obter informações mais detalhadas 

sobre o que foi testado e os resultados obtidos. 

 

 

 

 

 

 

https://test.webrtc.org/
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Outra forma de conseguir informações de conectividade no Google Chrome é consultando as informações sobre a 

qualidade do áudio webRTC, através do link: chrome://webrtc-internals/  
 

Este link direciona para uma página semelhante à representada na imagem abaixo. 

 

 
 

Observe se aparece a conexão webRTC com um servidor mconf-live, conforme a imagem abaixo: 

 
 

Acesse os gráficos de envio de áudio expandindo a opção abaixo: 

 

• Stats graphs for ssrc_[#########]_send (ssrc) (audio) 
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