
Resumo 

As futuras redes de comunicação terão que apresentar elevados níveis de desempenho para darem 

resposta à utilização para que estão previstas: interligação de redes locais, acesso de computadores 

com grande capacidade de processamento e geradores de elevados débitos de tráfego, e recurso 

generalizado às aplicações multimédia que, devido à componente de vídeo, requerem uma largura de 

banda elevada. Por outro lado, os diversos serviços deverão ser suportados numa única interface de 

rede, flexibilizando-se a utilização dos recursos e baixando-se os custos.  

Neste contexto, surge a necessidade de ferramentas que permitam o teste e validação de protótipos, 

elaborados com o intuito de analisar a viabilidade das opções tomadas. As funções deste tipo de 

ferramenta englobam os procedimentos a realizar no âmbito dos testes de conformidade (verificação 

da funcionalidade), da avaliação do desempenho e da gestão dos recursos da rede de comunicação.  

Nesta tese é apresentada uma ferramenta, o Sistema Gerador e Detector de Tráfego (SGDT), que 

permite a avaliação do desempenho de redes integradas de alto débito. Esta ferramenta tem uma 

arquitectura distribuída e é grandemente independente do tipo de rede a ser testada.  

Serão focados os problemas inerentes à escolha dos parâmetros a medir com o SGDT e será feita 

uma descrição da sua arquitectura e funcionamento, sendo também localizado o seu campo de 

aplicação nos teste de redes integradas de alto débito.  

Abstract 

Future telecommunication networks will have to offer high bandwidth in order to keep up with the need 

of LAN interconnection, the continuous rise in computer throughput and the wide use of multimedia 

applications, specially video, whose hefty bandwidth requirements strain even today's fastest networks 

resources. On the other hand, one network interface should support all relevant services, resulting in 

lower costs and better efficiency.  

So, the need to develop tools able to test and validate network prototypes, arises. These tools must 

support conformance testing, performance testing and network management.  

In this document, a tool is presented: the TGDS (Traffic Generator and Detector System), to be used 

in the evaluation of integrated high speed digital networks. This tool is rather independent of the type 

of network to be tested and has a distributed architecture.  

The potential application field of this tool, in the integrated high speed digital networks area, will be 

described, being also detailed the strategy to be used in choosing the performance parameters to be 

measured. The working principIe of the TGDS will also be explained, together with a brief description 

of its architecture .  


