
Resumo 

Esta tese situa-se na área das Redes de Telecomunicações de Banda Larga com Integração de 

Serviços e é o resultado do interesse do autor pelo conhecimento deste tipo de redes, particularmente 

nas suas componentes de sistemas e software de comunicações. Teve por base o trabalho de 

concepção de um sistema de geração e detecção de tráfego para teste e validação de redes de 

banda larga, que surgiu como consequência da não existência no mercado de ferramentas com estas 

características.  

No âmbito de vários projectos europeus de investigação estão a ser desenvolvidas redes de tipo 

metropolitano, que se caracterizam pela oferta de novos serviços de telecomunicações, só possível 

pelo facto de usarem fibra óptica como meio de transmissão e de serem capazes de comutar grandes 

quantidades de tráfego.  

O Sistema de Geração e Detecção de Tráfego (SGDT) é um dispositivo distribuído; fisicamente 

constituído por uma estação de trabalho, interligada através de uma rede local a 3 unidades que 

geram, detectam e analisam pacotes de dados e mensagens de sinalização destinados ao controlo 

de chamadas.  

Os pacotes de dados, enviados para a rede com informação sem significado e em tempo real, são 

gerados de acordo com processos estatísticos que definem o intervalo entre geração de pacotes 

consecutivos e o comprimento dos pacotes. Os intervalos de tempo são controlados de modo a que 

fontes de tráfego reais, individuais ou multiplexadas, bem como funções de distribuição estatística 

usadas normalmente em estudos de tráfego possam ser simuladas, podendo cada unidade geradora 

atingir valores de pico de cerca de 60 Mbit/s. Pela detecção destes pacotes na mesma ou noutra 

unidade, depois de transportados pela rede, efectuam-se medidas que serão analisadas 

posteriormente, para avaliação do desempenho da rede. Medidas possíveis são o atraso dos pacotes, 

a variabilidade desse atraso, o número de pacotes perdidos e pacotes com erros.  

As mensagens de sinalização são enviadas para pedidos à rede de estabelecimento e terminação de 

chamadas, com o objectivo de medir o tempo de resposta da rede e dos dispositivos associados ao 

controlo das chamadas. Neste caso, a estratégia de teste consiste em definir, também por processos 

estatísticos, a taxa de chegada de novas chamadas bem como a sua duração. As medidas 

efectuadas sobre este tipo de tráfego são os atrasos de estabelecimento e terminação de chamadas 

bem como as taxas de insucesso dos pedidos.  

Para que possa ser usado em duas situações distintas (caracterização estatística das redes e gerador 

de cargas controladas sem objectivos de medida), optou-se por dois modos de funcionamento para o 

sistema: avaliação de desempenho e teste. No primeiro modo as sessões de geração e detecção do 

sistema, normalmente de curta duração, são executadas como experiências não interrompíveis. No 

segundo, o sistema funciona como fonte de tráfego sobre o qual não são efectuadas medidas, com 

sessões de duração não determinada à partida, e podendo as cargas geradas ser alteradas em 

qualquer momento. Pelo facto de gerar e detectar em pontos físicos distintos, o sistema poderá ser 



classificado como distribuído. Pela necessidade de gerar, detectar e efectuar medidas dentro de 

intervalos de tempo reais, poderá também ser classificado como de execução em tempo real.  

Para este trabalho de tese estabeleceram-se como objectivos a especificação e a definição da 

estratégia de implementação do SGDT. Nesse sentido, e numa fase inicial, foram feitos trabalhos de 

modelização de fontes de tráfego e de estudo e caracterização de parâmetros de qualidade de 

serviços. Foram, na fase seguinte, identificados os requisitos de um sistema com as características 

do SGDT. A especificação do sistema, com a identificação dos perfis de tráfego a gerar, medidas a 

efectuar, definição de estratégia conjunta de geração e detecção e definição da arquitectura básica do 

sistema, foi o passo seguinte. Já na fase de desenvolvimento, o sistema foi formalmente especificado 

usando uma linguagem do CCITT, o SDL ("Specification and Description Language"). O trabalho 

apresentado nesta tese foi lado como concluído com a definição da estratégia de implementação do 

software.  

Relativamente à estrutura da tese começar-se-à, no capítulo 2, por enquadrar o Sistema no cenário 

actual das Telecomunicações, justificando-se a sua oportunidade. No capítulo 3 introduz-se a 

metodologia usada no seu desenvolvimento. No capítulo 4, são descritos os requisitos encontrados 

bem como as especificações do Sistema. No capítulo 5 é apresentado projecto do Sistema usando 

uma linguagem formal e, no capítulo 6, os requisitos para o hardware. No capítulo 7 é definida a 

estratégia de implementação do software através da descrição dos processos contituintes, funções e 

interfaces necessárias. Finalmente, no capitulo 8, são apresentadas as conclusões e perspectivados 

futuros desenvolvimentos.  

São ainda incluídos como apêndices resultados de estudos efectuados sobre modelização de fontes 

de tráfego e parâmetros de qualidade de serviço, artigos publicados em conferências e a 

especificação formal em SDL.  

Os trabalhos de implementação e teste do Sistema, que foram a continuação da actividade discutida 

nesta dissertação, encontram-se neste momento em fase de conclusão. Não são, no entanto, 

incluídos pelo facto de terem sido executados por outros investigadores.  


