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Bem vindo ao guia rápido de instalação do CB3000 TDMoE, este guia lhe auxiliara a 
instalar e configurar o CB3000 TDMoE utilizando a distribuição Linux Centos 6.2. 
 
Recomendações 
 
São necessários alguns cuidados antes para que uma instalação seja bem sucedida, 
como: 
 

1. Aterramento adequado para todos equipamentos envolvidos; 
2. Ambiente com climatização adequada; 
3. Sinalização utilizada pela operadora - E1, FXO e/ou FXS; 
4. Sinalização utilizada pelo PABX legado, caso exista; 
5. Cuidado com conexões analógicas, nunca conectar uma linha de telefonia 

pública em uma porta FXS; 
 
 
Preparando o Servidor 
 
Utilizando o Channel Bank CB3000 com um Servidor Linux CentOS 6.2 64bits e 
Asterisk 1.6.2.24. 
 
Faça o download da imagem ISO de instalação o Linux CentOS 6.2 minimal, a partir 
da URL abaixo: 
 

http://centos.secrel.com.br/6.2/isos/x86_64/CentOS-6.2-x86_64-minimal.iso 
 
 
Salve a imagem em um CD e inicialize o computador para dar início a instalação, siga 
os passos do tutorial de instalação a seguir. 
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Instalação do CentOS 6.2 
 
Coloque o CD de instalação inicie o computador, aguarde pela mensagem: Press 
“ENTER” key to begin the instalation process e pressione “Enter” ou, aguarde 
pela tela de opções e selecione a opção “Install ou upgrade an existing system” e 
pressione “Enter”. 

 
Fig 1 – Tela de Abertura 
 
Selecione “Skip” para sair do teste de media. Use  a tecla “Tab” para selecionar e 
“Enter” continuar. 

 
Fig 2 – Sair do teste de media. 
 
Será iniciado o instalador “Anaconda” para continuar clique em “Next”. 

 
Fig 3 – Tela inicial do Anaconda. 
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Selecione o idioma desejado para a instalação, no exemplo a seguir selecionamos 
Português Brasil. Para prosseguir clique em “Avançar” (“Next”). 

 
Fig 4 – Idioma Protuguês Brasil 
 
Selecione o idioma do teclado e clique em “Avançar”. 

 
Fig 5 – Idioma do teclado. 
 
Selecione o modo “Basic Storage Devices” caso não tenha certeza dos dispositivos de 
armazenamento que dispõe em seu compudador. Para prosseguir clique em 
“Avançar”. 

 
Fig 6 – Dispositivos de Armazenamento 
 
Caso seja perguntado se deseja apagar os dados do dispositivo selecione a opção que 
irá apagar, “Sim, descarte quaisquer dados” 
 
Identifique o nome do computador. Para prosseguir clique em “Avançar”. 

 
Fig 7 – Identificação do Computador. 
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Selecione o fuso horário. Para prosseguir clique em “Avançar”. 

 
Fig 8 – Fuso Horário 
 
Defina a senha de root. Para prosseguir clique em “Avançar”. 

 
Fig 9 – Senha para root 
 
Se você é um usuário iniciante selecione “Use All Space”, caso contrário customize sua 
instalação. Para prosseguir clique em “Avançar”. 

 
Fig 10 – Utilização de espaço de disco. 
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Selecione “Write changes to disk” e para prosseguir tecle “Enter” ou clique em 
“Avançar”. 

 
Fig 11 – Aceitar as mudanças. 
 
Será iniciado o processo de instalação. 

 
Fig 12 – Processo de instalação em andamento 
 
Ao término do processo de instalação será vista uma tela como a seguir, retire o CD 
de instalação e clique em “reinicializar” para finalizar a instalação. 

 
Fig 13 – Término da instalação. 
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Identificar placa de rede e configurar. 
 
Utilize o comando “ifconfig” e procure pelos dispositivos eth<número do dispositivo>, 
por exemplo eth1, e verifique se já recebeu um IP (se o servidor de rede permitir 
conexões dhcp), se os dispositivos não esteja presentes deverão ser configurados, ou 
caso o servidor de rede não permita conexões dhcp e necessite de IP estático. 
 
Procure pelas interfaces no diretório /etc/sysconfig/network-scripts/, elas são 
identificadas pela nomenclatura ifcfg-eth<número do dispositivo>. 
 
Edite a interface desejada conforme a necessidade abaixo: 
 

- Para DHCP IP 
 
DEVICE=”eth<número do dispositivo>” 
HWADDR=”XX.XX.XX.XX.XX.XX” # Não alterar. 
ONBOOT=”yes” 
BOOTPROT=”dhcp” 

 
- Para STATIC IP 

 
DEVICE=”eth<número do dispositivo>” 
HWADDR=”XX.XX.XX.XX.XX.XX” # Não alterar. 
ONBOOT=”yes” 
BOOTPROT=”static” 
NETMASK=”<máscara da rede>” #Ex: 255.255.255.0 
IPADDR=”<ip escolhido>” #Ex: 192.168.0.123 

 
Após esta configuração reinicie o servidor. 
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Dependências de Instalação de Pacotes 
 
Após a instalação básica do Linux CentOS 6.2 devemos instalar os pacotes de 
dependências para prosseguirmos. Os pacotes básicos necessários são: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
A instalação destes pacotes deve ser feita utilizando o comando “yum”, sempre que 
solicitada confirmação utilize a tecla y e confirme com “Enter”. 
 
# yum  update 
 
# yum  upgrade 
 
# yum -y  install  wget  kernel-devel  gcc  make  gcc-c++  libxml2-devel  perl 
ncurses-devel  vim  newt-static.x86_64 
 
Após este processo reinicie o servidor. 
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Instalação do Driver DAHDI 
 
O driver DAHDI é responsável pelo protocolo TDMoE utilizado pelo CB3000 para 
comunicação com o Asterisk. 
 
Faça o download do driver DAHDI diretamento do site da Digium, dentro do diretório 
/usr/src/ utilizando o link a seguir: 
 
# cd  /usr/src/ 
# wget  http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/dahdi-linux-
complete/releases/dahdi-linux-complete-2.6.1+2.6.1.tar.gz 
# tar  –zxvf  dahdi-linux-complete-2.6.1+2.6.1.tar.gz 
# cd  /usr/src/dahdi-linux-complete-2.6.1+2.6.1 
 
Compile e instale o driver: 
 
# make  clean 
# make  all 
# make  install 
# make  config 
 
Observação: 
 
Caso haja instalado no servidor, ou será posteriormente instalado uma ou mais placas 
de voz DigiVoice deve-se retirar o módulo “tor2” para isso siga os passos a seguir e 
recompile o driver DAHDI. 
 
Edite o arquivo: 
 
vim  /usr/src/dahdi-linux-complete-2.6.1+2.6.1/linux/drivers/dahdi/Kbuild 

 
Altere a linha 22 comentando-a, para que ao ser instalado o driver DAHDI o módulo 
tor2.o não seja incluído. Comentários neste arquivo são feitos com o caractere #, a 
linha deve ficar como abaixo: 

 
#obj-$(DAHDI_BUILD_ALL)$(CONFIG_DAHDI_TOR2)    += tor2.o 
 
Após reiniciar o servidor, caso ocorra falha de segmentação (Segmentation Fail), 
execute o comando abaixo, no console Linux como administrador, para carregar 
automáticamente o módulo “vlibd”.  
 
# chkconfig  --add  vilbd 
# chkconfig  vlibd on 
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Instalação da Biblioteca de ISDN 
 
O driver LIBPRI é responsável pelo protocolo ISDN utilizado pelo CB3000 em bridge 
E1 para conexão com a PSTN ou PABX legado. 
 
Faça o download do driver LIBPRI diretamento do site da Digium, dentro do diretório 
/usr/src/ utilizando o link a seguir: 
 
# cd  /usr/src/ 
# wget  http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/libpri/releases/libpri-
1.4.12.tar.gz 
# tar  –zxvf  libpri-1.4.12.tar.gz 
# cd  /usr/src/libpri-1.4.12 
 
Compile e instale o driver: 
 
# make  clean 
# make  all 
# make install 
# make  config 
 
Instalação da Biblioteca de R2/MFC 
 
O driver OPENR2 é responsável pelo protocolo R2/MFC utilizado pelo CB3000 em 
bridge E1 para conexão com a PSTN ou PABX legado. 
 
Faça o download do driver OPENR2, dentro do diretório /usr/src/ utilizando o link a 
seguir: 
 
# cd  /usr/src/ 
# wget  http://openr2.googlecode.com/files/openr2-1.3.2.tar.gz 
# tar  –zxvf  openr2-1.3.2.tar.gz 
# cd  /usr/src/openr2-1.3.2 
 
Compile e instale o driver: 
 
# ./configure  --prefix=/usr 
# make  all 
# make  install 
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Instalação do PABX-IP Asterisk 1.6.2.20 
 
Faça o download da aplicação Asterisk diretamento do site da Digium, dentro do 
diretório /usr/src/ utilizando o link a seguir: 
 
# cd  /usr/src/ 
# wget  http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/old-releases/asterisk-
1.6.2.20.tar.gz 
# tar  –zxvf  asterisk-1.6.2.20.tar.gz 
# cd  /usr/src/asterisk-1.6.2.20 
 
Compile e instale o driver: 
 
# ./configure 
# make 
# make  install 
# make  samples 
# make  config 
  
Faça o download da aplicação Asterisk-Addons diretamento do site da Digium, dentro 
do diretório /usr/src/ utilizando o link a seguir: 
 
# cd  /usr/src/ 
# wget  http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/old-releases/asterisk-
addons-1.6.2.4.tar.gz 
# tar  –zxvf asterisk-addons-1.6.2.4 
# cd  /usr/src/asterisk-addons-1.6.2.4 
 
Compile e instale o driver: 
 
# ./configure 
# make 
# make  install 
# make  samples 
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Finalizando a Instalação do PABX-IP Asterisk 1.6.2.20 
 
Antes de reiniciar o servidor para que a aplicaçãp PABX-IP Asterisk seja 
automáticamente carregada devemos concluir alguns passos de configuração no 
Servidor Linux CentOS. 
 
Edite o arquivo SELinux: 
 
# vim  /etc/sysconfig/selinux 
 
Altere o parâmetro: 
 
SELINUX=enforcing 
 
Para: 
 
SELINUX=disabled 
 
Desative o Firewall padrão, para isso instale o pacote “system-config-firewall-tui”  
 
# yum  -y  install  system-config-firewall-tui 
 
Execute o comando:  
 
# system-config-firewall-tui 
 
Desabilite a opção Firewall conforme a figura a seguir, clique em “OK” e confirme. 

 
Fig 14 – Desabilitar Firewall 
 
Para testar se todos os módulos necessários foram instalados corretamente execute 
os comandos abaixo dentro da console do Astersik, CLI>: 
 
CLI> dahdi show version 
CLI> pri show version 
CLI> mfcr2 show version 
 
Estes comandos deverão apresentar a versão de cada módulo. 
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Configuração do CB3000 TDMoE como Bridge E1 R2/MFC 
 
Podemos, dentre vários modos de uso, utilizar o CB3000 TDMoE para conexão 
analógica em terminais FXS, FXO e conexões digitais E1, tanto em ISDN como em R2. 
No exemplo abaixo temos uma topologia onde utilizamos portas FXS para ramais, 
portas FXO para interfaces celulares e uma porta E1 com sinalização R2/MFC, a 
conexão do CB3000 com o servidor PABX-IP será feita por TDMoE. 
 

 

 
 

Topologia 
 
 
Maiores informações encontradas no Manual do Usuário do CB3000 TDMoE disponível 
em http://www.digivoice.com.br/suporte/documentacao . Para acesso basta um 
rápido cadastro gratuito. 
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Arquivo de configuração do CB3000 TDMoE. 
 

O CB3000 TDMoE deverá ser configurado via terminal, maiores informações podem 
ser obtidas no Manual do Usuário. O arquivo de exemplo a seguir esta preparado para 
um CB3000 TDMoE de 16 FXO, 16 FXS e 1 E1 R2/MFC. 

;Secao de configuracao E1 
[e1_config] 
e1_sync= 3 
use_crc4= 0 
 
;Secao de configuracao TDMoE 
[tdmoe_config] 
tdmoe_enable= 2 
tdmoe_ports= 32 
tdmoe_sync= 1 
mac_dest= 00:0e:0f:00:03:02 
tdmoe_codec= a_law 
 
:Secao de configuracao de portas  
[port_config] 
;Portas TDMoE FXO 
signalling= tdmoe_fxo 
ports => 1-16 
 
;Portas TDMoE FXS 
signalling= tdmoe_fxs 
ports => 17-32 
 
;Portas TDMoE E1 R2/MFC 
signalling= tdmoe_e1cas 
ports => 33-64 
 
;Portas FXO Analogicas 
signalling= fxo_direct 
tx_gain= 3 
rx_gain= 3 
ports=> 101-116 
 
;Portas FXS Analogicas 
signalling= fxs_direct 
ports => 117-132 
 
;Fim de Configuracao 
[end_conf] 

 

Arquivo para CB3000 
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Arquivo de configuração system.conf 
 
Este arquivo é responsável pela comunicação da interface de rede do PABX-IP com o 
CB3000 TDMoE. Este arquivo encontra-se no diretório /etc/dahdi. 

#Carregar TOM padrao, manter br 
loadzone=br 
#Esquema de TOM padrao, manter br 
defaultzone=br 
 
#Dynamic para 16 FXO e 16 FXS 
dynamic=eth,eth0/aa:bb:cc:dd:ee:ff/0,32,1 
#Configura a faixa de canais com a interface FXO 
fxsks=1-16 
#Configura a faixa de canais com a interface FXS 
fxoks=17-32 
#Configura a faixa de canais para a emissao do pacote TDMoE 
#Para versoes de DAHDI 2.5.0 ou superior comente o parametro channels 
channels=1-32 
#Configura o codec usado para a faixa de canais 
alaw=1-32 
 
#Dynamic da bridge E1 R2/MFC 
dynamic=eth,eth0/aa:bb:cc:dd:ee:ff/1,31,2 
#Faixa dos canais cas de audio (R2) 
cas= 33-47:1001 
#Canal de controle do protocolo R2 
dchan= 48 
#Faixa dos canais cas de audio (R2) 
cas= 49-63:1001 
#Configura o codec usado para a faixa de canais E1 
alaw= 33-47,49-63 

 

Arquivo system.conf 
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Arquivo de configuração chan_dahdi.conf 
 
O arquivo chan_dahdi.conf é responsável pelos canais que serão utilizados pelo PABX-IP 
para conexão com o CB3000. Este arquivo encontra-se no diretório /etc/asterisk. 
 

;Configurações padrões para R2 MFC5c 
[general] 
[channels] 
context= default 
busydetect=yes 
busycount=6 
 
;Configuração para a interface FXO 
signalling= fxs_ks 
group=> 1 
channel=> 1-16 
 
;Configuração para a interface FXS 
usecallerid=yes 
signalling= fxo_ks 
channel=> 17-32 
 
;Configuracao para E1 R2/MFC 
;Tipo de sinalização 
signalling= mfcr2 
;Variante da sinalização no Brasil usar br 
mfcr2_variant= br 
;Solicitar numero chamador primeiro 
mfcr2_get_ani_first= no 
;Quantidade de digitos do numero chamador 
mfcr2_max_ani= 10 
;Quantidade de digitos do numero chamado (DDR - Entrada) 
mfcr2_max_dnis= 4 
;Categoria do assinante 
mfcr2_category= national_subscriber 
mfcr2_mfback_timeout= 500 
mfcr2_metering_pulse_timeout= 500 
context= default 
;Ganho de rx 
rxgain= 0.0 
;Ganho de tx 
txgain= 0.0 
restrictcid= no 
hidecallerid= no 
group=> 2 
;Faixa de canais a serem configurados como R2 
channel=> 33-47 
;Faixa de canais a serem configurados como R2 
channel=> 49-63 

 

Arquivo chan_dahdi.conf 
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Identificação de Chamadas em DTMF com FXO 
 
A identificação de uma chamada telefônica em linhas analógicas normalmente é 
fornecida com a sinalização DTMF (Dual Tone Multi Frequency), porém o driver DAHDI 
somente interpreta a sinalização FSK (Frequency-Shift Keying), o CB3000 esta 
preparado para receber a sinalizaçào em DTMF e repassar ao DAHDI em FSK, para tal 
é necessário colocar os parâmetros abaixo para os canais FXO. 
signalling=fxs_ks ; canal FXO linha 1 a 16 
usecallerid=yes 
cidsignalling =bell 
group=3 
channel => 1-16 

 

Arquivo dahdi-channels.conf com canais FXO recebendo identificação de chamada em DTMF 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


