
Resumo 

 

Esta dissertação tem como tema abrangente a qualidade de serviço, que no caso em 

estudo se refere à qualidade em chamadas VoIP. 

Pretende-se implementar/integrar uma funcionalidade que permita prever a qualidade 

de chamadas para uma dada lista de contactos. Essa qualidade está definida por três 

níveis, Bom, Aceitável e Mau. 

Inicialmente, foi feito um levantamento de ferramentas para permitir a selecção de 

forma consciente das mais adequadas para utilizar. 

Foi implementada uma arquitectura VoIP para permitir o estabelecimento de chamadas 

de forma a ser utilizada como cenário de teste. Os testes foram realizados numa rede 

sem fios, tendo como principio a manipulação do fluxo de tráfego para analisar o 

comportamento da rede a partir dos resultados obtidos pela aplicação realizada. Este 

teste permitiu a compreensão da utilidade da ferramenta implementada, do 

comportamento da rede e a forma como variam as métricas. Foi possível constatar que 

a rede tinha um comportamento aceitável até ao instante em que o tráfego na rede se 

aproxima do ponto de saturação, ficando com características bastante degradadas. 

Observou-se também que as métricas utilizadas para analisar uma rede não variam da 

mesma forma e algumas são melhores caracterizadoras do que outras. 

Esta implementação tem então uma aplicação prática, que pode evitar uma má 

utilização do serviço de VoIP ao informar os utilizadores da qualidade de serviço 

esperada. 

Por fim, foram sugeridos melhoramentos e novas funcionalidades para serem 

efectuados como trabalho futuro. 

 

 

Abstract 

 

This dissertation addresses the problem of network quality of service, and in particular in 

the case under study the quality of VoIP calls. 



The goal is to implement / integrate a feature that allows predicting the quality of voice 

calls for a list of contacts. This quality is defined by three levels, Good, Acceptable and 

Bad. 

Initially, an inventory of tools was elaborated to allow the selection of the most 

appropriate to use. 

A VoIP architecture was defined to enable the establishment of calls to be used in 

scenario created for testing. Tests were performed in a wireless network, and the 

objective is the manipulation of traffic flows to analyze the behavior of the network from 

results achieved by the application. This test allowed understanding of the usefulness of 

the implemented tool, the behavior of network and how the metrics vary. It was possible 

to see that the network had an acceptable behavior until traffic approaches the point of 

saturation, where degradation becomes noticeable. It was also observed that the 

metrics used to characterize the network behaviour do not vary in the same way, and 

some are better than others for that purpose. 

This implementation then has a practical application that can prevent improper use of 

the VoIP service because users are informed of the expected quality of service. 

Finally, improvements and addition of new features were suggested as future work. 


