
Resumo 

O objectivo da presente tese é apresentar uma análise às tecnologias actuais para comunicações de 

Voz sobre IP (VoIP), apresentando algumas sugestões no intuito de as tornar mais de acordo com os 

demais serviços das redes de dados, particularmente da Internet.  

Os protocolos actuais para comunicações de Voz sobre IP como o H.323 e o SIP, foram concebidos 

de forma rígida com componentes e serviços específicos, não aproveitando em pleno as 

funcionalidades oferecidas pelos serviços standard das redes de dados e em particular da Internet, 

como o DNS, o POP/IMAP/SMTP, o Multicast e os serviços de directório como o LDAP.  

Na presente tese além de referirmos aspectos gerais relacionados com a voz em pacote, efectuamos 

uma análise aos principais protocolos de VolP comparando-os sob vários aspectos. Abordamos a 

questão da convergência das redes de circuitos e de pacotes referindo aspectos de ocupação de 

banda e de Qualidade de Serviço.  

Mostramos como a situação de rigidez dos protocolos existentes pode ser alterada com o serviço 

LDAP a efectuar a resolução de endereços e o controlo de admissão executando funções efectuadas 

pelo gatekeeper no H.323 e mostrando as potencialidades deste serviço através da possibilidade dos 

vários atributos que se podem usar para um serviço de informação associado aos utilizadores. 

Apresentamos a possibilidade de marcação de um destino conhecendo apenas o seu endereço de 

mail evitando a necessidade de uma nova forma de endereçamento para o serviço VolP.  

Podemos também verificar como é possível a convergência dos serviços de correio electrónico e 

correio de voz sem a necessidade de um serviço adicional, pois as mensagens serão tratadas e 

guardas de forma semelhante e pelo mesmo serviço. Abordamos também o recurso ao serviço 

multicast para efectuar conferências telefónicas prescindindo de outro componente adicional como o 

MCU e conseguindo uma economia de banda considerável.  

Por fim, abordamos a implementação de um serviço de proxy VolP que poderá permitir a resolução 

de questões colocadas pelo endereçamento privado e pelas Firewalls e serviço NAT ao serviço VolP 

e apresentamos situações práticas de como estes objectivos se podem atingir.  


