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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. 
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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. 
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1|1.1 Objectivos 

 

 

 
 

Capítulo 1 
 

Introdução 
 

 

 

Este trabalho está inserido no âmbito da dissertação do Mestrado Integrado em Engenharia 

Electrotécnica e de Computadores do major em Telecomunicações. O tema está orientado 

para qualidade de serviço (QoS), no caso particular do serviço de voz sobre IP (VoIP). 

Pretende-se desenvolver uma funcionalidade capaz de prever a qualidade de serviço de 

chamadas para qualquer um dos contactos existentes. 

O tema é interessante sob o ponto de vista de QoS, uma vez que VoIP é uma aplicação em 

tempo real que necessita de garantir certos níveis de qualidade.  

Este trabalho obrigou a um levantamento e avaliação de ferramentas a utilizar, pois não 

tinha o objectivo principal o desenvolvimento mas, sobretudo a integração de módulos de 

software. 

A previsão da qualidade das chamadas será baseada numa conversão dos valores de 

algumas métricas de QoS, para uma quantificação de um nível qualitativo, segundo critérios 

bem definidos. 

  

1.1 Objectivos 
 

Para este trabalho de dissertação foi definido como objectivo principal a integração de 

uma ferramenta capaz de efectuar medidas de QoS numa aplicação que permita estabelecer 

ligações VoIP, de modo a ser possível prever individualmente a qualidade de chamada para os 

possíveis contactos. Para além do objectivo principal que é o de elaborar uma ferramenta 

capaz de quantificar a qualidade de uma ligação VoIP, outros objectivos acabam por ser 

inerentes a este tais como, adquirir os conceitos envolvidos, conhecer o meio em que o tema 

se insere, ter a noção do que já foi feito e do que ainda está por conceber ou desenvolver. 

Daí que seja necessário obter conhecimento das ferramentas que existem, das que são 

livres, das suas limitações e ainda compreender de que forma se podem complementar. É 
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também necessário um estudo acerca de servidores VoIP tal como de clientes que suportem o 

protocolo SIP. 

 

1.2 Enquadramento 
 

Este trabalho baseia-se na análise da qualidade de serviço em VoIP. É uma tecnologia que 

está em grande expansão e que promete revolucionar toda a rede convencional de voz 

(PSTN).  

Esta tecnologia consiste na transmissão de voz através de pacotes, utilizando uma rede IP.  

Já existem imensas aplicações de Clientes, Servidores e Bibliotecas para VoIP e muitos 

mais ainda serão desenvolvidos, tal como vários protocolos. Para além de VoIP várias outras 

aplicações necessitam de garantir certos níveis de qualidade de serviço, tal como as 

aplicações que incluem vídeo.  

Geralmente, as aplicações em tempo real são as mais problemáticas relativamente à 

qualidade, daí requerem maiores cuidados. Por estes aspectos, o tema desta dissertação é 

muito importante na análise do impacto da qualidade de serviço nas ligações de voz pela 

Internet. 

 

1.3 Caracterização do Problema 
 

Neste trabalho o problema abordado é referente à qualidade de serviço existente numa 

rede IP. Uma rede como a Internet tem como modelo base o best effort, logo não garante 

QoS, salvo a excepção de existir um acordo entre o cliente e o seu provedor de serviços 

Internet (ISP).  

Como a Internet não foi concebida para aplicações em tempo real, o modelo best effort 

era suficiente. Actualmente, já não é assim, parte da informação que circula na rede é 

tráfego com requisitos de tempo real, o que exige melhor qualidade de serviço. 

Todas as aplicações de tempo real, como é o caso de aplicações de voz ou vídeo, se 

tiverem problemas de atrasos, perdas ou jitter na entrega dos pacotes são alvo de 

degradação perceptível por parte do utilizador o que não é aceitável. Daí a necessidade de 

garantir certos parâmetros de qualidade de serviço. 

As aplicações que vão ser sujeitas a testes de qualidade de serviço são aplicações de voz 

VoIP, ou seja, com requisitos de tempo real o que implica uma muito maior exigência da 

parte da rede e consequentemente um fulcral controlo por parte das entidades responsáveis 

para garantir um nível de satisfação por parte dos clientes. 

Portanto, nesta dissertação vão ser efectuadas medições das métricas que caracterizam a 

qualidade de uma rede de modo a permitir qualificar o nível de QoS, numa ligação entre dois 
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quaisquer clientes VoIP e se possível permitir a identificação de causas para possíveis 

problemas. 

 

 

1.4 Estrutura 
 

Este relatório está organizado em sete capítulos bem definidos de forma a caracterizar 

todo o trabalho realizado de forma sequencial.  

Inicialmente, tem uma introdução para situar o contexto da dissertação expor os 

objectivos, o enquadramento do tema abordado, a caracterização do problema e a 

organização do conteúdo. 

O segundo capítulo aborda o Estado da Arte, e consiste em explicar os conceitos 

relacionados com o trabalho em causa e fazer referências a trabalhos relacionados com o 

mesmo. 

O terceiro capítulo faz referência a ferramentas úteis à dissertação. Foi feita uma 

pesquisa e uma lista de ferramentas e software que permitiu uma escolha consciente de quais 

utilizar. 

No quarto capítulo faz-se um levantamento da arquitectura utilizada para o 

funcionamento do VoIP, a interligação dos diferentes componentes que a compõem e ainda 

uma ligeira abordagem ao funcionamento do Ekiga com a nova funcionalidade implementada. 

O quinto capítulo corresponde à implementação, é uma das fases mais importantes do 

projecto, pois é onde o projecto “ganha vida”. Pretende-se descrever todo o trabalho que 

realmente foi realizado, com demonstração desde configurações da arquitectura da rede até 

ao código implementado. O objectivo é apresentar as etapas com a devida cronologia. 

O sexto capítulo da dissertação está reservado para a selecção de um cenário de teste 

adequado aos objectivos pretendidos, e os consequentes testes que o comprovem. Com os 

testes pretende-se comprovar a veracidade dos valores obtidos consoante a variação do 

tráfego injectado na rede, e provar a automatização do sistema para funcionar 

independentemente da localização dos utilizadores. E obviamente, comprovar o bom 

funcionamento da solução implementada. 

O sétimo e último capítulo é constituído pela conclusão, serve para fazer um balanço ao 

que foi feito, informar quais os conhecimentos que foram apreendidos e claro fazer uma 

introspecção e verificar se os objectivos foram ou não alcançados. 
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Capítulo 2 
 

Estado da Arte 
 

 

 

2.1 Conceitos abordados 

 

2.1.1 Protocolo IP 

 

A rede denominada de Internet, como a conhecemos actualmente, teve origem nos finais 

dos anos 60 do século XX, mais propriamente em 1969. O Departamento de Defesa Americano 

constituiu a ARPANET (Advance Research Projects Agency), que tinha como objectivo a 

interligação de computadores utilizados em centros de investigação com fins militares. 

Durante os anos 70, por razões de segurança a rede continuava a ser estritamente controlada 

pelos militares. 

Foi então dividida em dois grupos a MILNET, que era responsável pelas regiões militares e 

a nova ARPANET, que era responsável pelas não militares. 

Em 1970 teve origem o protocolo denominado de IP (Internet Protocol), tornava possível a 

interligação entre as redes comutando o tráfego de uma rede para outra. Com a inclusão do 

protocolo IP no UNIX, em 1982 várias universidades criaram as suas redes que por sua vez 

também foram ligadas à Internet [1]. 

O IP é um protocolo que permite a troca de informação sobre a forma de pacotes de uma 

máquina para outra, através da Internet. De um modo geral, quando um utilizador estabelece 

uma ligação à Internet, o ISP (Internet Service Provider) atribui um endereço IP público ao 

computador que o identifica de uma forma única em toda a rede. Quando um utilizador 

quiser enviar informação, ela é dividida em pequenos pacotes (pacotes IP) que contêm o 

endereço do destinatário e o seu. 

Os pacotes IP podem ter um percurso complexo até chegarem ao seu destino, pois vão 

passando por várias máquinas intermediárias. Cada pacote segue um caminho independente 
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Descrição dos campos pertencentes a um pacote IP [2]. 

Versão: IPV4  

HLEN: Comprimento do cabeçalho 

Service type: usados em novas redes (QoS, DiffServ) 

Total Lengh: Comprimento total do datagrama 

ID: Identificação única do datagrama 

Flags: DF (Don´t Fragment) 

MF (More Fragment) 

Fragment offset: Indica a posição de um fragmento em relação ao datagrama inicial 

TTL: Tempo de vida é dado pelo número máximo de routers pelo qual cada pacote pode 

passar 

Protocol: Usado para desmultiplexagem 

Header Checksum: Calculado sobre o cabeçalho 

Source IP adress: Endereço IP de origem 

Destination IP adress: Endereço IP de destino 

IP options: Registo de rota 

                 Registo de tempos 

            Encaminhamento definido pela origem 

Data: Informação a ser efectivamente transmitida 

 

2.1.2 P2P (Peer-to-Peer)  

 

    É a designação de um tipo de comunicação ponto a ponto entre dois utilizadores de uma 

mesma rede, normalmente a Internet. Os utilizadores criam a ligação através de um servidor ou 

mais servidores em que depois comunicam e fazem troca de dados entre si directamente. Os 

utilizadores têm iguais responsabilidades e importâncias, ou seja, não existe a relação de 

Cliente/Servidor mas sim estações, que tanto podem funcionar como Clientes como Servidores. 

 

2.1.2.1 Arquitectura tradicional dos serviços na Internet 

    Como podemos visualizar na figura 2.3, esta arquitectura funciona como Cliente/Servidor, ou 

seja, temos vários clientes e apenas um servidor que fornece toda a informação e ou serviços. A 

grande vantagem desta arquitectura é o Cliente não necessita de grande poder computacional, 

tornando o Cliente simples. O cliente é então denominado de passivo uma vez que requer serviços 

mas não os fornece. 

    A grande desvantagem desta arquitectura reside no facto de a largura de banda disponível do 

servidor ser limitada, o que implica um número limitado de atendimento de clientes [3]. 
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2.1.3 QoS 

2.1.3.1 Introdução QoS 

O protocolo IP foi implementado e desenvolvido como um protocolo de comunicação com 

controlo de tráfego baseado no serviço do melhor esforço (Best-effort Service). 

O serviço Best-effort não prevê nenhum mecanismo de qualidade de serviço e portanto 

nenhuma garantia de atribuição de recursos da rede. 

Inicialmente, não se imaginava que a Internet se tornaria a grande rede que é, nem que 

iria suportar voz, dados e vídeo numa única infra-estrutura de redes de pacotes. Com o 

desenvolvimento de serviços de voz e vídeo em tempo real, houve a necessidade de 

desenvolver protocolos de QoS (Qualidade de Serviço). 

 

2.1.3.2 Modelos de QoS 

Para satisfazer as necessidades de aplicações de dados e aplicações com requisitos de 

tempo real foi necessário criar melhorias em relação ao modelo tradicional designado de 

melhor esforço, de forma a incluir diferentes níveis de QoS e capacidade de gerir a atribuição 

de recursos. 

Actualmente, existem dois modelos de QoS IP, o modelo de Serviços Integrados 

(Integrated Services - IntServ) e o modelo de Serviços diferenciados (Differentiated Services - 

DiffServ). Foram ambos desenvolvidos pela organização encarregue pelos protocolos da 

internet IETF (Internet Engineering Task Force). 

 

2.1.3.2.1 Modelo IntServ 

 

Este modelo aplica-se na qualidade de serviço fim a fim, ou seja, baseia-se na reserva de 

recursos alocados pelos routers para garantir que os fluxos de pacotes tenham todos os 

recursos necessários para a obtenção de um bom serviço.  

IntServ pode, por exemplo, ser utilizado para possibilitar a transmissão de vídeo e som 

sem interrupções. Fundamentalmente, é um serviço que garante a reserva de recursos para 

ligações individuais. O modelo IntServ necessita de um protocolo de sinalização para a reserva 

de recursos e que os routers mantenham a informação de estado por fluxo. 

Para a sinalização o protocolo RSVP (Resource ReSerVation Protocol) é o utilizado, embora 

não seja este o protocolo obrigatório. 
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IntServ Problemas 

 

Escalabilidade: Possibilidade de ocorrer uma sobrecarga de processamento e memória 

caso o número de fluxos seja demasiado, uma vez que a quantidade de informação de estado 

aumenta de forma proporcional ao número de fluxos. 

Complexidade dos routers: Todos os dispositivos têm de implementar RSVP, controle de 

admissão, classificação e escalonamento de pacotes. 

Para Guaranteed Service, a arquitectura tem de ser implementada de uma só vez. 

 

2.1.3.2.2 Modelo DiffServ 

 

O diffServ opera sobre grandes volumes de dados ao contrário das reservas individuais 

utilizados pelo IntServ. A arquitectura DiffServ parte do princípio que domínios adjacentes 

tenham um acordo sobre os serviços que serão disponibilizados entre os mesmos. Este acordo 

denomina-se SLA – Service Level Agreement. Estes acordos especificam que classes de tráfego 

serão servidas, que garantias são necessárias para cada classe, e qual o volume de dados para 

cada classe. 

No cabeçalho de um pacote IP, existe um campo chamado TOS (Type of Service) que pode 

representar o tipo do serviço utilizado. 

 

Tabela 2.2 - Modelo DiffServ 

 

 

 

DiffServ 

Classes de tráfego Descrição 
 

 

Best effort 

Não há qualquer controlo de 

qualidade de serviço, nem 

qualquer tipo de 

diferenciação de tráfego 

(privilégios). 

 

Assured Forward (AF) 

Inclui quatro classes de 
prioridade em que cada uma 
contém três níveis diferentes 
de prioridade de descarte. 

Expedite Forward (EF) Tráfego com maior 
prioridade 
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Tabela 2.3 - Ferramentas para efectuar medições de parâmetros QoS 

Tipos de medidas Ferramentas Custo 

Passivas MRTG, Nagios, NetFlow, 

Statscout, whireshark 

Open-source 

 

 

Activas 

Pathchirp, Fping, Mgen, Ping 

Plotter, MRTG, Pathchar, 

Pathload, Pathrate, Iperf, H.323 

Beacon, OWAMP, Traceroute, 

freeping, Napoleon, MCM, TRPR, 

RSVP. 

 

Open-source 

 

 

 

Tabela 2.4- Comparação entre medidas Activas e Passivas 

Medidas Vantagens Desvantagens 

 

 

Activas 

Consegue caracterizar melhor 

as métricas pois testa mesmo 

injectando tráfego próprio 

para testar o comportamento 

da rede. 

Ocupação de largura de banda 

provocada pelo tráfico injectado 

artificialmente 

 

Passivas 

 

Não necessita de injectar 

tráfego adicional na rede. 

Necessita de mais informação nos 

cabeçalhos dos pacotes para 

poder obter e armazenar a 

informação necessária. 

 

 

2.1.3 VoIP 

2.1.3.1 Introdução VoIP 

VoIP (Voice over Internet Protocol) como a própria palavra explica é transmitir sinal de 

voz através de uma rede de dados usando o protocolo internet. A informação é transportada 

sobre a forma de pacotes quer dizer que é transmitido no formato digital e não analógico.  

Tornou-se rapidamente numa tecnologia muito popular devido à grande vantagem de ser 

grátis se usarmos software gratuito existente, porque desta forma estamos a fazer chamadas 

dispensando os serviços das companhias telefónicas.  

Outros factores também importantes para justificar este crescimento são nomeadamente 

o aumento de locais com acesso de banda larga e a melhoria de qualidade de serviço que é 
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Diferentes tipos de codecs 

GSM - 13 Kbps (full rate) 

iLBC - 15Kbps 

ITU G.711 - 64 Kbps, baseado em amostra. Também conhecido por alaw/ulaw  

ITU G.722 - 48/56/64 Kbps  

ITU G.723.1 - 5.3/6.3 Kbps  

ITU G.726 - 16/24/32/40 Kbps  

ITU G.728 - 16 Kbps  

ITU G.729 - 8 Kbps  

Speex - 2.15 to 44.2 Kbps  

LPC10 - 2.5 Kbps  

DoD CELP - 4.8 Kbps  

 

2.1.4 Protocolo de sinalização H323 

 

O padrão H.323 é parte da família de recomendações ITU-T (International 

Telecommunication Union Telecommunication Standardization sector) H.32x, que pertence a 

série H da ITU-T, e que trata de "Sistemas Audiovisuais e Multimédia". 

Define um conjunto de protocolos para permitir a comunicação de vídeo e áudio.  

Não oferece garantias de qualidade de serviço, é independente da arquitectura da rede 

por isso é compatível com Ethernet, Fast Ethernet, FDDI ou Token Ring. O H323 tem “perdido 

terreno” e está seriamente ameaçado pelo SIP [7]. 

Os protocolos utilizados pelo H323 são os que estão representados na figura seguinte. 

O já conhecido protocolo IP (Internet protocol), os protocolos de transporte TCP 

(Transmission Control Protocol) que garante a entrega dos dados e a sua ordem de chegada e 

UDP (User Datagram Protocol) que é adequado para aplicações que não necessitam de 

reconstruir a sequência dos datagramas como é o caso das aplicações de tempo real [9]. 

O protocolo RTP (Real Time Protocol) funciona juntamente com o RTCP (RTP Control 

Protocol). É utilizado para a entrega de dados áudio fim a fim em aplicações de tempo real e 

utiliza o protocolo UDP para transporte.  

O protocolo RTCP serve para obter feedback sobre a qualidade de distribuição dos dados. 

RAS (Registration, Admission and Status) protocolo que transmite através de um canal não 

confiável usando UDP mensagens de comunicação de registo, admissão, mudanças na largura 

de banda e estado entre entidades H.323. 

O protocolo H.245, é transmitido através de TCP, é utilizado para interligar todas as 

entidades H.323. Negoceia facilidades entre os participantes de uma chamada H.323, tais 

como abertura e fecho de canais lógicos (portas UDP para transporte de fluxos RTP e RTCP).  

Q.931 é um protocolo de sinalização que é usado para realizar o setup e também o término 

da chamada entre dois agentes H.323. Este protocolo é transmitido através de TCP.  
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Tabela 2.5 - Componentes do SIP 

Componente SIP Descrição 
 

 

UAC (User Agent Client) 

UAC juntamente com UAS formam a parte do UA (User 

Agent). A aplicação UAC quando inicia uma sessão SIP 

determina a informação que é essencial, como por exemplo 

qual é o protocolo, a porta e o endereço IP do UAS para o 

qual quer comunicar. Basicamente lança pedidos SIP ao UAS e 

recebe as devidas respostas.   

UAS (User Agent Server) È um dos componentes do UA, e tem como função gerar as 

respostas aos pedidos SIP por parte do UAC. 

 

 

Proxy Server 

É um dos diferentes tipos de servidores existentes, é o 

considerado servidor intermediário. Ao receber uma 

solicitação SIP, tem como função encaminhá-la para a 

entidade mais próxima do destinatário ou caso seja o mais 

próximo encaminhar directamente. 

 

Redirect Server 

Este servidor recebe solicitações dos User Agents tal como o 

Proxy SIP mas em vez de redireccionar para a entidade mais 

próxima responde com a informação do endereço do servidor 

mais próximo a ser contactado. 

 

Registrar Server 

É o servidor encarregue pelo registo dos utilizadores 

guardando essa informação para poder fornecer a 

correspondentes localizações e para poder resolver os 

endereços pertencentes ao seu domínio. 

 

2.1.5.2 Cabeçalho SIP 

INVITE sip: user2@server2.com SIP/2.0 

Via: SIP/2.0/UDP pc33.server1.com;branch=z9hG4bK776asdhds Max-Forwards: 70 

To: user2 <sip:user2@server2.com> 

From: user1 <sip:user1@server1.com>;tag=1928301774 

Call-ID: a84b4c76e66710@pc33.server1.com 

CSeq: 314159 INVITE 

Contact: <sip:user1@pc33.server1.com> 

Content-Type: application/sdp 

Content-Length: 142 
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Mensagens Binário Texto 

Transporte RTCP/RTP RTCP/RTP 

 

 

Endereçamento 

Possui mecanismos de 

endereçamento flexíveis 

entre os quais se destacam 

URL e o padrão de 

numeração E.164. 

Apenas permite o 

endereçamento através de 

URL. 

 

CODECs 

Suporta qualquer tipo de 

CODEC. 

Suporta qualquer CODEC 

registado na IANA ou outro 

CODEC cujo nome faz parte 

de um acordo de 

actualização. 

 

 

 

Redundância 

Define algumas 

funcionalidades de controlo 

de falhas em entidades 

intermediárias da rede. 

Como por exemplo, se um 

gatekeeper falhar, o 

protocolo está preparado 

para utilizar um gatekeeper 

alternativo. Os endpoints 

H.323 podem se registar a 

outro gatekeeper. 

O SIP não dispõe de 

procedimentos para controlo 

de falhas nos dispositivos. Se 

um agente SIP falha, não 

existe meios para que o 

Proxy venha detectar a 

falha, excepto se o Proxy 

enviar mensagens Invite para 

o dispositivo e aguardar o 

retorno dentro de um time-

out. Se o Proxy falhar, o 

Agente SIP não possui 

mecanismos para detectar a 

falha. 

 

2.2 Trabalhos relacionados 
 

Neste capítulo vão ser apresentados alguns trabalhos já efectuados relacionados com o 

tema em questão, neste caso de QoS e VoIP. 

 

H323 Beacon 

 

Foi desenvolvida uma ferramenta designada de H323 Beacon com o objectivo de 

monitorizar a qualidade de uma sessão de vídeo-conferência baseada no padrão H323. 

A arquitectura utilizada no H323 Beacon é baseada numa distribuição Cliente/Servidor, 

para o seu desenvolvimento foram utilizadas as bibliotecas OpenH323, PWlib e PTLib.  
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Foi um projecto que tinha como objectivos explicar a arquitectura dos vários protocolos 

envolvidos no transporte da voz sobre IP, e no desenvolvimento de um telefone capaz de 

efectuar sessões VVoIP (Video Voice over IP), a ferramenta a desenvolver foi designada de 

SIPtel.  

Foram utilizados os protocolos SIP para a sinalização, RTP/RTCP para o transporte, e tem 

a possibilidade de usar vários codecs. 

Foram implementadas as opções de chamadas em espera, e a possibilidade de iniciar uma 

sessão com voz ou voz e vídeo em conjunto. Na implementação do software foi utilizada a 

linguagem computacional Java, tendo existido a recorrência a duas APIs de código aberto. 

No final houve alguns problemas com a interoperabilidade com outros softwares com 

sinalização SIP. 

Como trabalho futuro era recomendável desenvolver meios de detecção de QoS 

individualizados para cada contacto [22]. 

 

 

Voice over IP - IEEE Potentials 

 

Neste paper são feitas breves análises à rede IP, ao conceito de VoIP, e aos protocolos de 

sinalização H323 e SIP. O objectivo é explicar estes conceitos de forma a se entender a 

necessidade que existe de nas aplicações em tempo real ter em conta os níveis de QoS e dos 

problemas que estão inerentes. 

 São também analisadas as diferenças entre os débitos dos diferentes codecs e a sua 

influência no QoS das redes. 

 Há referência à diferença das redes serem ou não por fios, no que respeita à Qualidade de 

Serviço, sendo que sem fios requer mais cuidados. 

 As métricas mais focadas são perda, atraso e diferença entre os atrasos dos pacotes. 

 

Os valores que são apontados como limites para se ter QoS para VoIP são: 

Perda de pacotes: A partir de 10% de perdas é intolerável. 

Atraso: Até 200ms é tolerável. 

Jitter: Não está definido nenhum valor específico, apenas é referida a solução do jitter 

buffer para atenuar/eliminar o jitter existente [78]. 

 

On the influence of best-effort network conditions on the perceived speech quality of 

VoIP connections 

 

Neste trabalho foi efectuado um estudo acerca das diferenças entre os vários codecs, 

nomeadamente dos seus valores de perdas e diferenças entre os atrasos [79]. 
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A forma utilizada para quantificar os níveis de QoS, para permitir ter a noção da realidade da 

qualidade, foi utilizando os níveis MOS (Mean Opinion Score). A arquitectura utilizada para 

teste foi a seguinte: 

 

 

Figura 2.26 - Cenário de teste [79]. 

 

Vejamos, inicialmente é enviado um sinal de voz de uma máquina para outra, passando por 

outra, que simplesmente faz o reencaminhamento do sinal, mas com as métricas a poderem 

ser manipuladas conforme se pretenda. Após esta manipulação pode-se comparar os sinais de 

origem e de destino utilizando o software DSLA (Digital Speech Level Analyser), que permite 

analisar as diferenças e estabelecer a relação com a qualidade do sinal perceptível com o 

ouvido humano. Essa classificação é denominada de MOS, que é constituinte por cinco 

diferentes níveis de qualidade. 

 

 

Figura 2.27 - Classificação MOS [79]. 

 

Neste gráfico é possível observar a qualidade segundo o critério MOS dos variados codecs 

utilizados. Em que o melhor é PCM com 4.0 de classificação o que é excelente. 
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Figura 2.28 - Classificação MOS dos codecs [79]. 

 

 

Os seguintes gráficos apresentam os resultados dos testes efectuados que relacionam a 

classificação MOS com a percentagem de perda de pacotes para os diferentes codecs. 

 

 

 

Figura 2.29 - Relação MOS com % perdas [79]. 

 

Estes gráficos apresentam a relação entre a classificação MOS, a percentagem de pacotes 

perdidos mas desta vez variando o tamanho dos pacotes codificados. 
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Figura 2.30 - Relação MOS e % perda, variando o tamanho dos pacotes [79]. 

 

 

Por último é apresentada a relação entre a percentagem de perda com o jitter. 

 

 
Figura 2.31 - Relação entre % perda com jitter [79]. 

 

 

Na figura pode-se verificar que aumenta o jitter com o aumento da perda, no entanto não 

é de forma linear, o que era esperado. 
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Capítulo 3 
 

Ferramentas 
 

 

 

3.1 Introdução  
 

Este capítulo faz referência a ferramentas úteis à dissertação. Foi elaborada uma pesquisa 

e uma lista de ferramentas e software que permitiu uma escolha consciente de quais a 

utilizar. 

 

3.2 Ferramentas de medidas Activas 
 

Pathchirp 

Pathchirp é uma ferramenta de medidas activas, pois induz tráfego na rede para obter a 

largura de banda disponível durante uma ligação numa rede de comunicação.  

O funcionamento desta ferramenta está descrito na figura 3.1, basicamente o emissor 

envio tráfego com um formato próprio designado chirp, em que vai enviando e diminuindo o 

tempo entre o envio dos chirps de forma exponencial até atingir o ponto de saturação do 

canal obtendo assim o valor máximo de largura de banda [23]. 
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O pathrate mede a capacidade do canal, ou seja, obtém o valor máximo de largura de 

banda que o canal tem disponível tendo em conta que não há tráfego naquele momento [26]. 

 

Pathload 

Como já foi referido é utilizado para calcular a disponibilidade da largura de banda do 

canal, quer isto dizer que é o valor que o canal ainda pode fornecer até atingir o valor 

máximo que corresponde à sua capacidade [27]. 

 
 
Pathchar 

Pathchar é uma ferramenta para estimar várias métricas ao longo de um caminho na rede 

IP. Foi desenvolvido por Van Jacobon, e permite ao utilizador ter acesso a informações de 

largura de banda, atrasos, tempo de espera médio nos buffers e as perdas em cada nó 

pertencente caminho origem – destino na rede [28]. 

 

Fping 

Fping é uma ferramenta que utiliza o protocolo ICMP (Internet Control Message Protocol) 

para descobrir o estado de uma máquina, ou seja, se está presente na rede ou não e o tempo 

de ida e volta entre o destinatário e o destino que um pacote demora. A diferença entre fping 

e o ping convencional é que consegue enviar pacotes ICMP para vários hosts em simultâneo 

[29]. 

 

Traceroute 

Esta ferramenta permite saber o trajecto do tráfego até ao seu destino, e o atraso para 

cada máquina interveniente na operação. 

O número máximo de nós porque pode passar é definido pelo TTL (Time to Live).  

 

Freeping 

É uma ferramenta similar ao ping convencional, mas com melhoramentos quer a nível de 

apresentação pois tem interface gráfica, quer a um maior número de funcionalidades tais 

como alertas, se algum equipamento falhar a sua conexão, pingar várias máquinas em 

simultâneo e uma série de estatísticas de métricas. 

Tem ainda a vantagem de ser de fácil instalação e poder funcionar em Windows [30]. 

 

SmokePing 

Permite medir o tempo de resposta, distribuição do tempo de resposta e a perda de 

pacotes. 

As estatísticas são apresentadas através de imagens gráficas. Uma vantagem desta 

ferramenta é que as configurações são feitas num arquivo config. 
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Mgen 

MGEN (Multi-Generator) é um software de código livre desenvolvido pela NRL (Naval 

Researh Laboratory) [31]. 

Esta ferramenta permite obter métricas tais como: perda de pacotes, atrasos e jitter. 

O tráfego que pode ser analisado é UDP/IP (TCP ainda está em desenvolvimento). É uma 

ferramenta que permite obter informações do estado da rede de forma activa.  

O princípio utilizado por este software consiste em injectar tráfego inútil à rede e analisar 

o comportamento da rede com esses pacotes.  

Vejamos a seguinte figura. 

 

 
Figura 3.3 - Exemplo do funcionamento do MGEN 

 

Como podemos observar, em ambos os utilizadores da rede está a funcionar o MGEN 

embora um esteja configurado como emissor e o outro como receptor. 

Os pacotes enviados pelo Utilizador A levam a informação do tempo em que foram 

realmente enviados, um número de sequência tendo em conta o fluxo a que pertencem, os 

endereços IP de destino e origem e a caracterização do tráfego enviado. Os dados antes de 

chegarem ao seu destino passam por uma série de dispositivos que influenciam o seu tempo 

de propagação. Quando os pacotes chegam ao Utilizador B o software recebe e trata a 

informação contida neles, guardando o instante em que os recebeu. Após ter todos estes 

dados e fazendo uns simples cálculos obtém-se as métricas desejadas que caracterizam a rede 

que separa ambos os utilizadores. 

Esta ferramenta também tem a vantagem de controlar o tráfego que se envia 

relativamente ao tamanho e à frequência dos pacotes, sendo apenas UDP e suporta 

endereçamento IPV4 e IPV6. Suporta diversas funcionalidades que são configuradas por uma 

série de comandos, no entanto apenas serão analisados em pormenor os utilizados. 

Esta foi a ferramenta escolhida para o cálculo das métricas porque é bastante funcional, 

com muita informação, é de instalação e utilização bastante simples, com vários comandos 

capazes de modelar o tráfego gerado. 

Portanto, ao utilizar este software garantimos fiabilidade, simplicidade e uma enorme 

capacidade de manuseamento para modelar a rede, de forma a poder fazer os testes de modo 

a atingir o melhor resultado final possível. 
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tcpdump 

É uma ferramenta para monitorizar tráfego numa rede IP, foi criado por Van Jacobson, e 

funciona com sistemas operativos Unix. 

Para Windows há uma outra ferramenta equivalente designada de Windump. Permite 

interceptar e visualizar o tráfego que passe na rede, ao instalar este software nos respectivos 

dispositivos em que se pretenda a monitorização, nomeadamente o tráfego não encriptado 

[37], [38]. 

 

3.3 Ferramentas de medidas Passivas 

 

TcpStat 

É uma ferramenta que utiliza o método passivo para captar métricas que caracterizem a 

qualidade de serviço de uma rede IP. 

Fornece estatísticas extraídas de uma interface de rede ou de um arquivo criado pelo 

tcpdump/libcap. As métricas reportadas por essa ferramenta dizem respeito à largura de 

banda utilizada, número de pacotes por segundo e o tamanho médio dos pacotes [39]. 

 

TStat 

O Tstat é também uma ferramenta de medidas passivas, é semelhante ao tcpstat que 

além de reportar as métricas citadas acima possui ainda um analisador de fluxos de tráfego 

TCP [40]. 

 

NTOP 

NTOP é baseado na libcap, foi criada para ter compatibilidade com as plataformas UNIX e 

Win32. Os utilizadores têm acesso a uma web browser para aceder as funcionalidades do 

software. Tem ainda a vantagem de usar poucos recursos a nível de memória.  

O NTOP trabalha no nível IP e é capaz de caracterizar o tráfego por endereço IP, 

protocolo [41]. 
 

QoSMeT 

É uma ferramenta para efectuar medições passivas de qualidade de serviço de aplicações 

em redes IP. Embora todas as aplicações possam ser monitorizadas por esta ferramenta, as de 

tempo real (p.e. VoIP, video conferência…) são as que melhores resultados obtêm. 

As principais métricas efectuadas são: atrasos, jitter, perdas, o tempo de quebra de 

conexão, número de pacotes e o volume de dados enviados/recebidos. Pode ainda efectuar as 

medições apenas num sentido e não baseado nos tempos de ida e volta [42-44].   

 

3.4 Outras ferramentas 
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TRPR 

TRPR (“Trace Plot Real-time”) é uma ferramenta que é utilizada para fazer o parsing dos 

ficheiros texto gerados pelos programas MGEN ou tcpdump para poderem ser utilizados pelo 

gnuplot de forma a apresentar os resultados sob forma gráfica até mesmo em tempo-real 

[45]. 

 

Gnuplot 

É uma ferramenta de grande utilidade para apresentação de dados estatísticos sob a 

forma gráfica, permitindo o uso desta ferramenta para complementar outros softwares tais 

como MGEN na apresentação de resultados.  

Abrange a utilização dos seguintes formatos: eps, fig, jpeg, LaTeX, metafont, pbm, pdf, 

png, postscript, svg… Tem também a vantagem de ser funcional em diversos sistemas 

operativos tais como Windows, Unix, Linux, DOS [46]. 

 

3.5 Componentes VoIP 
 

O VoIP está numa fase de enorme expansão, cada vez existe um maior número de 

componentes livres. Estão a aparecer constantemente novas aplicações de Clientes, 

Servidores, interfaces, bibliotecas e hardware para o VoIP, na grande maioria utilizam o 

protocolo de sinalização SIP [47-64]. 

 

Tabela 3.1 - Servidores VoIP 

Componente Nome Sistema Operativo Protocolo de 

Sinalização 

 

 

 

 

 

Servidores 

Sip Express 

Router (ser) 

BSD, Linux, SunOS/Solaris SIP 

Sippy Windows SIP 

Openser Unix/Linux SIP 

Ser Media Server 

(sems) 

BSD, Linux, SunOS/Solaris SIP 

Asterisk Linux, Mac OS X, OpenBSD, FreeBSD e 

Sun Solaris 

SIP/H323 

Callweaver Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, 

MacOS X/Darwin, Open/Solaris 

H.323 

Partysip Unix., BSD, Win32, Linux SIP 
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Tabela 3.2 - Bibliotecas VoIP. 

Componente Nome Linguagem de 

programação 

Sistema 

Operativo 

Protocolo de 

Sinalização 

 

 

 

 

Bibliotecas 

Libmsip C/C++ Linux SIP 

OpenH323 C/C++ Windows H323 

ooh323c C/C++ Windows, Linux H323 

sofia-sip C Windows, Linux, 

OSX 

SIP 

PJSIP C Windows, Linux e 

MacOS 

SIP 

OpenSipStack C Windows, Linux SIP 

 

 

Tabela 3.3 - Clientes VoIP. 

Componente Nome Linguagem de 

programação 

Sistema 

Operativo 

Protocolo de 

Sinalização 

 

 

 

 

 

 

Clientes 

sipXezPhone Java Windows SIP 

Ekiga C Linux SIP e H323 

SIP-

communicator 

Java Windows SIP 

wxCommunicator C/C++ (wxWidgets) Windows SIP 

x-lite C/C++ Mac OS e 

Windows 

SIP 

SFLphone C/C++ (Bibliotecas cc++, 

ccRTP, osip2+eXosip) 

Linux SIP 

SIPek Phone C, C# (Bibliotecas pjsip 

SIP) 

Windows SIP 

SIPek2 Phone C, C# (Bibliotecas pjsip 

SIP) 

Windows SIP 

 

3.5.1 Servidores VoIP 

 

Para utilização como servidor VoIP para a execução de testes neste trabalho foi escolhido 

o Asterisk. 

Outra forte possibilidade era o OpenSER, no entanto para o objectivo pretendido o 

Asterisk era mais que suficiente. 
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E como o mais importante do trabalho não era o estudo dos servidores, optou-se apenas 

por um, desde que fosse suficiente para a execução dos testes. 

A escolha recaiu sobre o Asterisk porque entre os dois este é o mais completo e 

possivelmente pode vir a ser útil o conhecimento adquirido desta experiência. 

No entanto, foram analisados ambos os servidores em pormenor.    

3.5.1.1 Asterisk 

Asterisk é conhecido pelo símbolo asterisco (*), é um software de PABX open-source que 

recebe contribuições de programadores de todo o mundo e que está disponível gratuitamente 

[65]. 

Digium é a empresa que iniciou o desenvolvimento do Asterisk e que actualmente ainda o 

promove tal como o hardware de baixo custo que lhe é compatível. Mark Spencer é o criador 

e o principal responsável pela manutenção e gestão. 

O Asterisk apenas é compatível com o sistema operativo Linux. 

Resumindo, para se ter a noção do poder deste software, que nos permite fazer de um 

simples PC uma poderosa central telefónica multi-protocolo. 

Uma das grandes vantagens do Asterisk incide no facto de permitir conectividade em 

tempo real entre a rede telefónica pública designada de Public Switched Telephony Network 

(PSTN).  

Com o Asterisk pode-se fazer imensas aplicações em que o limite imposto é a imaginação 

e a criatividade de quem faz a devida configuração. 

Alguns exemplos de aplicações que superam os designados PABX padrão são: 

-Permitir conectividade entre colaboradores que trabalham a partir de casa com o PABX do 

escritório sobre ligações de banda larga; 

- Permitir a comunicação entre uma rede de escritórios separados geograficamente; 

- Possibilidade de oferecer aos funcionários de uma empresa correio de voz, integrado com a 

Web e e-mail; 

- Construir aplicações de atendimento automático de voz, que pode reencaminhar para um 

sistema de pedidos; 

O Asterisk promove também um conjunto de recursos desde: 

- Música em espera para clientes, com suporte a streaming de media, bem como música em 

formato  MP3;   

- Integração com softwares para a sintetização da fala (text to speech); 

- Registo detalhado de chamadas (call detail records) para integração com sistemas de tarifa 

e bancos de dados SQL; 

- Integração com reconhecimento de voz (automatic speech recognition). 

 

Codecs suportados pelo Asterisk: 

- G.711 ulaw (usado nos EUA) – (64 Kbps); 
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- G.711 alaw (usado na Europa e no Brasil) – (64 Kbps); 

- G.723.1 – Modo Pass-through; 

- G.726 - 32kbps no Asterisk 1.0.3, 16/24/32/40kbps; 

- G.729 – Precisa de licença, a menos que esteja usando o modo Pass-through.(8Kbps); 

- GSM – (12-13 Kbps); 

- iLBC – (15 Kbps); 

- LPC10 - (2.5 Kbps); 

- Speex - (2.15-44.2 Kbps). 

 

Protocolos de iniciação de sessão que o Asterisk suporta: 

-SIP 

- H323 

- IAXv1 e v2 

- MGCP 

- SCCP (Cisco Skinny) 

- Nortel unistim 

 

Diferenças entre o velho e o novo mundo 

Para ser óbvia a utilidade do Asterisk, seguem duas figuras que mostram claramente uma 

centralização de recursos tornando também o custo mais apetecível. 

 

 

Figura3.5 - Sistema recurso ao velho modelo de PABX/Softswitch [65]. 
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Figura3.6 - Arquitectura com recurso ao Asterisk [65]. 

 

3.5.1.2 OpenSER 

O OpenSER é um servidor de voz sobre IP gratuito baseado no protocolo SIP (Session 

Initiated Protocol, RFC3261). 

Este software suporta as funcionalidades de “Registar”(servidor de registo), SIP Proxy e 

SIP Redirect Mode(redirecionamento) [66]. 

Tal como o asterisk, o OpenSER  também não é compativel com windows. 

As principais características que fazem deste software um dos mais utilizados em 

aplicações VoIP são: 

- Velocidade: relativamente à velocidade de processamento de chamadas é uma ferramenta 

poderosa, pois consegue satisfazer milhares de chamadas por segundo mesmo em plataformas 

de baixo custo. Obteve-se esta característica à custa de uma optimização do código em ANSI 

C combinado com instruções em Assembler, e claro utilizando o SIP que é um protocolo 

bastante simples.  

- Flexibilidade: ferramenta bastante interessante sobre este aspecto, permite com certa 

facilidade, através da  criação e execução de scripts em texto, determinar o seu 

funcionamento nomeadamente ao nível do roteamento SIP.  

- Possibilidade de crescimento: o OpenSER pode facilmente ser dotado de novas 

funcionalidades bastando para isso novos códigos em C, que podem ser desenvolvidos 

independentemente do núcleo do software. 

- Interoperabilidade: tem como base o protocolo SIP, o que garante a interoperabilidade 

entre várias aplicações desde que suportem o mesmo protocolo. 
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- Tamanho: o núcleo do OpenSER tem um tamanho de apenas cerca de 300k, com alguns 

módulos adicionais pode chegar aos 630K, sendo assim, considerado um software apetecível 

até no tamanho. 

Para se notar a importância e o poder desta ferramenta, um exemplo de uma aplicação 

em que se utiliza o OpenSER, é na implementação VoIP entre universidades, como são 

exemplo Columbia e o MIT [67]. 

Este tipo de software, para instalação e posterior execução, necessita de alguns ficheiros 

de configuração, que sejam editados de forma correcta de modo a executar o que cada um 

pretende. No OpenSER em concreto, embora não seja único mas sem dúvida o mais 

importante ficheiro de configuração é designado por openser.cfg. Este ficheiro é responsável  

pelo controle dos módulos que são utilizados e a configuração dos mesmos. 

 

 

 

Figura 3.7 - Ficheiro de configuração do OpenSER. 
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3.5.1.3 Asterisk vs OpenSER 

A primeira tentação quando se fala em servidores VoIP é investigar o Asterisk e OpenSER 

pois são os mais utilizados open-source. No entanto, não se deve ter esse ponto de vista, uma 

vez que, o mais correcto será implementar um sistema que inclua ambos. Digamos que não se 

devem comparar, pois foram implementados para diferentes funcionalidades, em que juntos 

complementam-se na perfeição. Para se entender, o melhor é dar alguns exemplos concretos 

de aplicações e algumas das suas limitações [65]. 

O uso exclusivo do OpenSER não é muito funcional, é demasiado limitativo. Embora, 

quando funciona em conjunto com o Asterisk torna-se um sistema VoIP bastante poderoso. 

OpenSER apenas reconhece e trata das mensagens SIP, de forma a obter informações de 

endereços IP, codecs, portas, etc. No entanto, não trata das mensagens RTP, que são as 

responsáveis do envio efectivo do som. 

O Asterisk já suporta as mensagens RTP, o que faz dele uma ferramenta mais valiosa com 

maior variedade de funcionalidades. É capaz de atendimento automático personalizado, caixa 

de correio com mensagem de voz, etc. 

Outra das grandes vantagens do Asterisk passa pela capacidade de ligação entre chamadas 

em diferentes redes, mais concretamente chamadas em telefones convencionais na rede 

PSTN, VoIP rede IP. 

O Asterisk suporta mais protocolos de inicialização do que o OpenSER. 

Uma questão que é colocada variadas vezes é: o Asterisk é capaz de fazer tudo sozinho? A 

resposta é sim, mas a questão não deveria ser essa, mas se será a melhor solução e nesse caso 

a resposta seria não.  

Em caso de vários utilizadores recorrerem ao Asterisk em simultâneo, não é um software 

muito fiável pois é mais lento que o OpenSER, nesse aspecto. Quando se implementa um 

servidor VoIP para inúmeros utilizadores, em princípio, tem que se esperar centenas de 

ligações em simultâneo, o que não é compatível com apenas o Asterisk, mas sim com os dois 

de forma a permitir o OpenSER trate das mensagens SIP enquanto o Asterisk trata das 

mensagens RTP.  

A conclusão que se pode tirar é que cada software é melhor e mais eficaz no que é 

especialista, logo há que aproveitar o que de melhor têm, daí que se aconselhe o recurso aos 

dois em simultâneo. 

 

3.5.2 Cliente VoIP 

 

O cliente VoIP escolhido para ser utilizado neste trabalho foi o Ekiga. Este foi o escolhido 

porque interessava um cliente que fosse bastante utilizado, para obter uma maior utilidade a 

um maior número de pessoas e como este já vem instalado no Ubuntu promove uma maior 

utilização. 
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O outro grande motivo desta escolha foi o facto de neste cliente já haver uma abordagem 

à qualidade de serviço das chamadas, embora esta seja obtida de forma passiva, ao contrário 

da que foi implementada. 

Outros motivos, embora mais secundários, foram uma interface agradável e de fácil 

configuração, é um projecto que não está parado, ou seja, estão a ser feitas novas versões.   

 

3.5.3 Ekiga 

 

Ekiga é um VoIP softphone, é open-source e já vem instalado, por exemplo, no Ubuntu. 

Inicialmente, era conhecido por GnomeMeeting. O serviço é gratuito, pode-se também usar o 

servidor existente no Ekiga, desde que se proceda ao registo do utilizador (user@ekiga.net), 

ou então pode-se registar em qualquer outro [69], [71-72]. 

Esta foi a primeira aplicação open-source que suporta vídeo e áudio em simultâneo e 

como protocolos de sessão suporta SIP e H323. Já existe uma versão beta do Ekiga para 

Windows.  

Principais características do Ekiga: 

Para SIP: 

-Suporta o protocolo SIP, sendo por isso compatível com todas as outras aplicações que 

também suportem o mesmo protocolo;  

- Possibilidade de registo simultâneo em mais que uma conta; 

- Pode-se pôr uma chamada em pausa/espera e retornar mais tarde; 

- Suporta desvio da chamada de um utilizador para outro; 

- Suporta transferência de chamada em caso de o cliente estar ocupado, não atender ou 

sempre para outro SIP URI (Uniform Resource Identifiers) previamente definido; 

- Suporta Proxy. 

- Possibilidade de envio de mensagens instantâneas; 

-Os codecs suportados são: iLBC, GSM-06.10, MS-GSM, G.711-Alaw, G.711-uLaw, G.726, G.721 

e Speex Audio Codecs;  

- Jitter Buffer configurável; 

- Cancelamento de eco; 

- Limite automático da largura de banda utilizada pelo vídeo; 

- Controlo do vídeo e som. 
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Capítulo 4 
 

Definição de requisitos e especificação 
 

 

 

4.1- Introdução 
Neste capítulo faz-se um levantamento da arquitectura utilizada para o funcionamento do 

VoIP, a interligação dos diferentes componentes que a compõe e ainda uma ligeira abordagem 

ao funcionamento do Ekiga com a nova funcionalidade implementada. 

 

4.2- Cenário de comunicação VoIP 
 

O sistema implementado baseia-se na comunicação por VoIP entre dois quaisquer clientes 

que suportem SIP através de um servidor Asterisk. Esta arquitectura tem como objectivo 

permitir efectuar chamadas para tornar possível fazer os diversos testes e obter a informação 

sobre a qualidade das chamadas. 

Para se perceber correctamente a função e a forma como estão integrados os 

componentes VoIP que foram utilizados, segue uma imagem representativa de uma chamada 

entre dois clientes SIP. Neste caso ambos os utilizadores estão a usar o software Ekiga [76]. 
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Figura 4.1 - Chamada efectuada entre dois softphones Ekiga. 

 

 

Utilizando a figura 4.1 podemos facilmente analisar como o protocolo SIP se comporta 

entre os clientes Ekiga e o servidor Asterisk. 

Pode-se considerar que o estabelecimento de uma chamada pode ser dividido em quatro 

fases.  

Numa primeira fase é necessário um registo no servidor por todos os clientes que o 

queiram utilizar como proxy. Daí o envio da mensagem Register por ambos os utilizadores 

para o Asterisk. Neste caso exemplificado o identificador do utilizador e a sua palavra-chave 

estavam correctos em ambos os clientes razão pela qual receberam um resposta OK. A partir 

desse momento já podiam usufruir do servidor porque já se encontravam registados. 

A segunda fase é o estabelecimento da chamada, no caso em concreto a chamada foi 

efectuada pelo Utilizador 1 e tinha como destino o Utilizador 2. A mensagem a ser enviada 
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para notificar o destino da existência de uma chamada é um INVITE. É de notar que todas as 

mensagens de inicio de sessão, isto é antes de se iniciar a troca de efectiva de dados passam 

pelo proxy. No instante em que o Utilizador 2 recebe a notificação do INVITE responde com 

RINGING, que serve para informar o Utilizador 1 que o telefone está a chamar. 

No momento em que o Utilizador 2 atende a chamada, é enviada uma mensagem OK para o 

Utilizador 1, para avisar o início da conversação. O Utilizador 1 envia então a mensagem ACK, 

mas agora sem passar pelo proxy, ou seja directamente para o destino para evitar o 

desperdício de recursos por parte do servidor. Esta mensagem serve para se proceder à 

conversação. 

A terceira fase corresponde à conversação entre as partes envolvidas, ou seja à troca de 

pacotes RTP que são os responsáveis pelo envio da voz. 

A última etapa serve para o envio da mensagem para avisar o fim da chamada por uma 

das partes.  

 

4.3- Requisitos da aplicação de medidas 
 

O principal requisito a cumprir da aplicação que se pretende implementar passa por 

conseguir prever a qualidade de chamada para qualquer um dos contactos presentes na lista 

de um utilizador.  

Portanto a ideia é fazer testes em alguns momentos do dia, ou seja ter um horário 

concreto para fazê-los. Os testes serão executados para todos os contactos da lista do 

softphone Ekiga em causa.  

Para ser possível quantificar a qualidade de chamada precisamos de calcular métricas 

acerca do comportamento da rede. As métricas mais características são as perdas, o atraso e 

a diferença entre atrasos dos pacotes. Para se obter estas métricas é necessária a integração 

de uma ferramenta capaz de gerar tráfego na rede e daí obter os devidos resultados. A 

ferramenta escolhida foi o MGEN. 

Duas das questões a resolver são a sincronização dos relógios e a necessidade da obtenção 

dos endereços IP das máquinas intervenientes nos testes. 

Para a sincronização dos relógios utiliza-se o protocolo NTP (Network Time Protocol). 

Relativamente aos endereços IP, como à partida não são predefinidos é necessário obtê-

los em cada caso particular. No entanto como foi visível na figura descritiva de uma chamada, 

apenas quando se processa o início efectivo da conversação é que se obtém o IP, por isso há 

necessidade de fazer uma chamada teste de uma duração mínima. 

Segue agora uma imagem para ajudar a clarificar o que se pretende. 
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Figura 4.2 - Interligação entre dois Ekigas durante um teste. 

 

Nesta figura está representado um simples esquema que demonstra o funcionamento e as 

principais fases do processo até se atingir o objectivo pretendido. 

Como já foi referido anteriormente inicialmente é necessário fazer uma chamada teste 

para se obter o endereço IP pretendido. Após se obter o endereço já se tem todos os dados 

necessários que permitem fazer a configuração do MGEN que é a ferramenta que 

efectivamente faz as medições para a obtenção das métricas que permitem quantificar o 

nível de qualidade da chamada. 

O funcionamento do MGEN baseia-se no envio de tráfego entre os clientes envolvidos no 

teste e posterior análise do comportamento dos pacotes, daí o envio exemplificado na figura 

e a consequente análise.  

 

4.4- Especificação da arquitectura 
 

Já fizemos uma breve introdução ao funcionamento dos testes entre diferentes clientes 

que suportam a implementação de QoS, falta agora analisar o comportamento do Ekiga e a 

interligação com as funções que foram implementadas durante a execução de um teste. 

 

Mais uma vez recorre-se a uma figura de forma a facilitar a captação do conceito que se 

pretende exemplificar. 
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Figura 4.3 - Interligação do Ekiga com a nova funcionalidade implementada. 

 

Na figura está representada a forma como o Ekiga tanto se relaciona com a biblioteca SIP 

que utiliza, como com a sua nova funcionalidade implementada neste trabalho. 

Os números representados significam a ordem pelas quais as etapas são efectuadas. 

Os testes são efectuados para cada contacto, daí que a primeira etapa a realizar é obter 

do Ekiga os contactos pertencentes à lista do utilizador. É também necessário obter os 

endereços IP para cada contacto, para isso faz-se uma chamada teste para cada contacto com 

uma duração pequena de forma a ter o mínimo de intrusão no funcionamento normal do 

Ekiga. 

O Ekiga para suportar o protocolo SIP para efectuar as chamadas VoIP recorre a uma 

biblioteca SIP/H323 designada Opal. Esta biblioteca trata das mensagens SIP, e RTP por isso 

na figura está representada a recorrência do Ekiga à Opal no momento de efectuar a chamada 

teste. 

Como o IP é obtido através da sinalização, o programa implementado vai directamente 

obter o endereço pretendido na biblioteca Opal como está representado na etapa 4. 

Depois de ter então as informações necessárias para o funcionamento correcto do MGEN, 

procede-se a todo um processo que é feito paralelamente ao telefone VoIP. 

Finalmente após terem sido obtidos todos os testes é necessário um último acesso à classe 

Gmcontacts (classe responsável pelos contactos) para se proceder à actualização do nível de 

qualidade de chamada.   
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Capítulo 5 
 

Desenvolvimento e integração 
 

 

 

5.1- Introdução 
 

Esta é uma das fases mais importantes do projecto, pois é aqui que o projecto “ganha 

vida” ou seja é implementado. Pretende-se demonstrar todo o trabalho que realmente foi 

realizado com exemplificação desde as configurações da arquitectura da rede até ao código 

implementado. O objectivo é apresentar as etapas com a devida cronologia com que foram 

realizadas. 

 

5.2- Fluxograma demonstrativo do funcionamento 
Este fluxograma apresenta em maior detalhe o funcionamento do código implementado, 

tendo representado todos os passos importantes até se atingir o objectivo pretendido. 
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Figura5.1 - Fluxograma demonstrativo do funcionamento do trabalho implementado. 



59|5.2- Fluxograma demonstrativo do funcionamento 

 

No fluxograma está representado o ciclo de funções que são executadas para a obtenção 

dos testes activos que permitem calcular as métricas e a sua posterior conversão num valor 

representativo de QoS para cada contacto. 

A aplicação foi feita de modo a ser executada em paralelo com o Ekiga e da forma menos 

intrusiva possível e independente do comportamento habitual do programa. Para isso foi 

necessária a criação de uma “thread” aquando do arranque do Ekiga. 

Os testes estão programados para decorrerem em horas previamente definidas.  

 Quando o teste é iniciado, é necessário obter os IPs dos clientes que pertencem à lista de 

contactos da aplicação em causa. A troca das mensagens SIP é feita entre os clientes e o 

servidor (neste caso Asterisk), apenas quando há troca de pacotes RTP ou seja quando se 

procede ao inicio da conversação a troca é feita directamente entre as partes envolvidas. Daí 

que apenas nesse momento é enviado o endereço do IP do cliente que recebe a chamada para 

o cliente responsável pela sua origem. Portanto para a obtenção dos endereços IP, é 

necessário fazer uma chamada teste, ou seja é feita uma chamada com uma duração de cerca 

de 2 segundos apenas para obter a informação necessária. É então percorrida a lista de 

contactos e feita uma chamada para cada contacto, e apenas os que tiverem conectividade 

conseguirão obter o IP. 

Após obter uma lista dos IPs atribuídos naquele momento para cada contacto, pode-se 

proceder à configuração do MGEN. O MGEN é a ferramenta utilizada neste trabalho para o 

cálculo das métricas necessárias de forma a ser possível obter uma quantificação da 

qualidade da chamada. As métricas responsáveis por esta caracterização são, perda, atraso e 

a diferença entre os atrasos (jitter) dos pacotes. 

Usando então os IPs obtidos dos vários contactos, efectua-se a devida configuração do 

MGEN mais concretamente a definição do tráfego a ser enviado e quais as portas de escuta. 

Essa configuração é feita num ficheiro que posteriormente é importado pelo gerador de 

tráfego.  

A partir do momento em que o ficheiro responsável pela configuração do MGEN está 

correctamente efectuado, não é suficiente para o arranque do programa uma vez que o 

objectivo é a obtenção das métricas e para isso é estritamente necessária a sincronização das 

partes envolvidas. Para isso ser possível, temporizou-se o tempo de arranque do MGEN, ou 

seja, o software arranca exactamente 3 minutos após o inicio do teste. 

Depois de terminar a execução do MGEN, é analisado um ficheiro que é criado pelo 

próprio programa e que contém toda a informação necessária para se proceder aos cálculos 

de obtenção das métricas. 

Utilizando esses resultados calcula-se a qualidade da chamada. Estão definidos três níveis 

1 (Bom), 2 (Aceitável), 3 (Mau) para caracterizar de forma simples e intuitiva para os 

utilizadores a qualidade que poderão esperar da chamada mediante esta classificação. 

Portanto em cada teste obtém-se uma classificação para cada contacto, como é óbvio para 

ser mais correcto tem que existir um histórico sobre todos os testes anteriormente feitos. 
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Existe um ficheiro denominado Store que guarda o histórico de todos os contactos, e que 

é utilizado sempre que há a uma actualização dos resultados, para permitir que apenas se 

edite na parte gráfica do Ekiga a classificação quando o número de testes de um certo nível 

suplante todos os outros. 

Para concluir e como demonstra o fluxograma os testes são feitos ciclicamente mas 

apenas em momentos previamente programados, e cada teste demora cerca de sete minutos 

a concluir. 

 

5.3- Principais funções implementadas 
 

Nesta secção é feita uma análise com maior pormenor dos aspectos implementados. O 

código está dividido em funções, que foram integradas em diferentes ficheiros pertencentes 

ao já existente programa Ekiga. 

O programa implementado inicia-se logo após o Ekiga também ser iniciado, isto é após ser 

criada a interface gráfica do Ekiga é lançada imediatamente uma thread para correr o 

processo responsável pela funcionalidade de QoS. Quando ocorre o instante de teste, é 

invocada uma função designada get_contact(); esta função é responsável por receber um 

inteiro correspondente à posição de um contacto pretendido e devolve um apontador para a 

sua estrutura, permitindo aceder aos seus dados nomeadamente à URI para poder fazer a 

chamada teste. 

Outra função implementada é get_IP() que basicamente é a responsável por efectuar as 

chamadas de teste e guardar todos os endereços IP num vector.  

Existe uma função para evitar erros e poupar recursos à máquina, que faz um teste ao IP 

obtido e caso não corresponda a um formato de um endereço IP correcto não faz os testes 

para esse contacto.   

Há também as funções mgen_reception(), e mgen_transmission(). 

Mgen_reception() é a função responsável pela construção do ficheiro utilizado para configurar 

o MGEN de recepção. 

Tem a seguinte estrutura: 

0.0 LISTEN UDP 5000 

180.0 IGNORE UDP 5000 
 

0.0 -> O tempo de offset após o inicio do programa (em segundos); neste caso inicia em 

simultâneo. 

LISTEN -> Comando para ficar à escuta de pacotes. 

UDP -> O tipo de tráfego que espera receber neste caso UDP (nota: ainda não foi 

implementado TCP). 

5000 -> A porta na qual o programa fica à escuta. 

180.0 -> O tempo após o inicio do programa para fazer uma acção. Este valor não é 

aleatório. Pretende-se simular uma chamada VoIP para estudar o comportamento da rede 
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mediante essa alteração de tráfego. O MGEN é a ferramenta que vai simular essa chamada, 

mas para isso tem de injectar tráfego de acordo com uma chamada VoIP real. Portanto este 

valor de 180 segundos de tempo de recepção deve-se ao facto se ter tomado como base que 

uma chamada em média tinha a duração de 3 minutos. 

IGNORE -> Comando para terminar a receber pacotes. 

UDP -> Tipo de tráfego que deixa de ser escutado. 

5000 -> Porta na qual o programa deixa de receber dados. 

 

Mgen_transmission() é a função encarregue por criar o ficheiro que serve de configuração de 

envio do MGEN. 

 

Tem a seguinte estrutura: 

0.0 ON 3 UDP SRC 5003 DST 192.168.1.68/5000 PERIODIC [50 214] 
 

0.0 -> O tempo de offset após o inicio do programa (em segundos); neste caso inicia em 

simultâneo. 

ON -> Comando para activar o envio do tráfego. 

3 -> Número de fluxo atribuído a este envio de tráfego. 

UDP -> Tipo de tráfego a enviar. 

SRC -> Serve para informar que o próximo comando está relacionado com a máquina de 

envio. 

5003 -> A porta pela qual o tráfego é enviado. 

DST -> Serve para informar que o próximo comando está relacionado com a máquina que 

recebe este tráfego. 

192.168.1.68/5000 -> Endereço IP da máquina de destino e a porta na qual está à espera de 

receber este tráfego. 

PERIODIC [50 214] -> Definição da frequência de envio, neste caso é constante a uma certa 

cadência. O valor da frequência de envio tal como tempo de recepção de 3 minutos não é 

aleatório. Estes valores foram obtidos para a frequência com que são enviados pacotes RTP 

por segundo e com um certo tamanho. Representam o envio de 50 pacotes por segundo com 

um tamanho de 214 bytes cada, e têm o objectivo de simular o tráfego de uma chamada real. 

Os valores foram obtidos analisando uma chamada real com a ferramenta Wireshark que 

permitiu analisar todos os pacotes que passavam na rede incluindo os SIP e claro os RTP que 

forneceram estes valores. Foram obtidos para o codec G711. 

A função responsável pelo inicio do MGEN é denominada mgen() e executa o seguinte 

comando: 

./mgen input example.mgn output example3.txt 

O objectivo deste comando é o de iniciar o programa, forçá-lo a configurar-se pelo ficheiro 

example.mgn e guardar os resultados no ficheiro de texto example3.txt. 
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O ficheiro example3.txt é gerado pelo MGEN, e o seu conteúdo é o registo dos pacotes 

recebidos com os endereços IP de destino e origem, tempos de envio e recepção, números de 

sequência, identificação de fluxo. 

Para se ter a percepção exacta do tipo de informação em causa, segue um exemplo 

retirado de um teste efectuado e a sua análise. 

 

Neste exemplo apenas vamos usar um pacote de forma a ser o mais simples possível. 

       1ª 10:34:00.000442 START 
10:34:00.000566 LISTEN proto>UDP port>5000 

 
2ª 10:34:00.093337 RECV flow>1 seq>0 src>192.168.168.123/5001 

dst>192.168.168.162/5000 sent>10:34:00.010012 size>214 
 
 
       3ª 10:34:30.038021 IGNORE proto>UDP port>5000 

10:34:30.038048 STOP 
 

Podemos considerar que o ficheiro de configuração está definido em três partes: 

Inicialização, execução do programa e o fim do processo. 

1º Contém o inicio do programa com o registo do momento exacto em que tal aconteceu. 

Também inclui a definição do protocolo utilizado para o transporte dos pacotes e a porta na 

qual espera o tráfego. 

2º Demonstra a execução do programa, neste caso articular apenas está registado um 

pacote. O registo dos pacotes engloba toda a informação necessária. Contém a hora exacta 

em que foi recebido o pacote, o fluxo a que pertence, o número sequencial que é único, os 

endereços IP e portas de destino e origem, hora exacta em que o pacote foi enviado e ainda o 

tamanho.  

3º É utilizada para registar o fim da execução do programa tal como o fecho da porta à 

escuta de pacotes. 

 

As funções que conseguem obter os resultados das métricas a partir do ficheiro gerado 

pelo MGEN são o packet_loss(),delay(), e jitter(). Como é óbvio o packet_loss é responsável 

pelo cálculo da perda de pacotes, o delay pelo atraso médio dos pacotes, e o jitter pela 

diferença entre os atrasos. 

A função que converte os valores das métricas num valor de qualidade de chamada é 

QoS(). Recebe os valores dos parâmetros obtidos e faz uma selecção segundo uma série de 

critérios. O objectivo é fazer uma conversão das métricas obtidas, numa real percepção para 

o cliente do nível de qualidade de chamada. Isto é, pretende-se uma avaliação do género da 

já conhecida Mean Opinion Score (MOS). Os níveis foram assim definidos para serem de fácil 

compreensão para os utilizadores [75], [74]. 

Os valores foram escolhidos de forma a garantirem o nível de QoS uma vez que foram 

ponderados com alguma margem. 
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Pacotes perdidos               < 1% dos pacotes totais enviados   (Bom) 

 > 1% dos pacotes totais enviados   (Mau) 

 

 

Atraso médio                      < 150 ms          (Bom)   

                  150 < atraso < 250 ms              (Aceitável) 

              >250 ms                    (Mau) 

 

 

 

Diferença entre                   < 50 ms        (Bom)   

atrasos consecutivos            > 50 ms        (Mau) 

 

 

 

 

Outra função importante é o edit_contact() que edita os contactos após os testes serem 

efectuados, caso seja necessário. 

Para editar os contactos de forma correcta, existe uma função que lê um ficheiro 

designado store.txt. Este é um simples ficheiro de texto que tem como objectivo guardar um 

histórico dos testes já efectuados para cada contacto. A necessidade da existência deste 

histórico reside no facto que é necessário este conhecimento para se poder atribuir de forma 

correcta e exacta a qualidade esperada da chamada.  

 

Formato utilizado neste ficheiro: 

Nome do contacto > protocolo de sinalização: Nome do contacto@IP do servidor VoIP >> 

Nº de testes com qualidade nível Bom >>> Nº de testes com qualidade nível Aceitável >>>> Nº 

de testes com qualidade nível Mau . 

 

Exemplo: 

Ekiga >sip:Ekiga@192.168.168.81 >>1 >>>0 >>>>0 . 
 

A partir deste ficheiro é possível decidir o nível de qualidade seguindo critérios de 

selecção. 

 O critério de escolha da classificação é extremamente simples. Como já foi referido 

existem três níveis de qualidade e o nível adoptado para definir essa qualidade é aquele que 

tem o maior número de testes. Isto é, por exemplo: 

Contacto X: Bom:  2 

    Aceitável: 6 

    Mau:  3 
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Neste caso a qualidade a adoptar para informar o utilizador seria a aceitável. 

No caso de igualdade no maior valor, a escolha recai para o pior nível, de forma a 

prevenir o utilizador de ser induzido em erro. 

Exemplo: 

Contacto Y: Bom:  6 

    Aceitável: 2 

    Mau:  6 

Neste caso o nível da qualidade seria Mau. 

Existem também algumas pequenas mas também importantes funções responsáveis pela 

sincronização de todo este sistema.  

Vejamos, no caso de haver vários clientes ligados no momento do teste e que partilhem 

alguns contactos das suas listas, gera-se o problema de colisões ao originar as chamadas 

teste. Por isso a solução foi repetir para cada contacto a chamada no máximo três vezes caso 

não fosse obtido o IP correctamente. 

Outra questão está relacionada com a associação dos resultados ao contacto correcto; 

para isso fez-se um filtro para analisar os resultados apenas para um IP de cada vez e fazer a 

respectiva correspondência entre o IP e a posição que ele ocupa no vector de endereços IP 

dos vários contactos. 

Os testes são feitos em simultâneo por ambos os clientes para possibilitar minimizar o 

tempo gasto nos testes.   

 

5.4- Integração dos componentes 
 

Nesta secção pretende-se apresentar as instalações e configurações efectuadas em todas 

as ferramentas utilizadas nesta dissertação, nomeadamente no servidor e clientes VoIP, no 

gerador de tráfego e no programa que permite a sincronização das máquinas. 

 

5.4.1- Asterisk 

 

A instalação do Asterisk foi executada em Ubuntu, foram feitos os seguintes comandos 

Linux para uma versão base ou seja sem os pacotes Zapata (para instalação de hardware 

extra) e sem a biblioteca Libpri (responsável pela interface PRI) [77]. 

 

Para instalar as dependências necessárias para o Asterisk: 

apt-get install bison openssl libssl-dev libasound2-dev libc6-dev libnewt-dev libncurses5-dev 

zlib1g-dev gcc g++ make 

Entrar no directório onde o Asterisk é instalado: 

cd /etc 

Fazer download do código fonte do Asterisk: 
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Wget http://www.digium.com/elqNow/elqRedir.htm?ref=http://downloads.digium.com/ 

pub/asterisk/releases/asterisk-1.4.21.tar.gz 

Descompactar o ficheiro: 

tar -vzxf asterisk-1.4.21.tar.gz 

 

Ficheiros de configuração [68], [70], [77]. 

Sip.conf 

Este ficheiro é utilizado para definir os utilizadores e as suas características, como nome 

do utilizador, a palavra-chave, codecs preferenciais, a forma como se pretende a sua 

identificação… 

[xlite]  

type=friend 

username=xlite 

secret=xlite 

nat=yes 

Host=dynamic 

canreinvite=no 

callerid="xlite" <200> 

disalow=all 

allow=G.711 

 

[Ekiga] 

type=friend 

username=ekiga 

secret=ekiga 

nat=yes 

Host=dynamic 

reinvite=no 

canreinvite=no 

callerid="xlite" <200> 

disalow=all 

allow=G.711 

 

[xlite]: Definição do utilizador para o qual as definições seguintes são válidas. 

type=friend: Para funcionar como User e como Peer ou seja para permitir efectuar e receber 

chamadas.    

username=xlite: Nome do utilizador para o registo.  

secret=xlite: Palava chave do utilizador para o registo.   

nat=no: Existência ou não de NAT 

Host=dynamic: Possibilidade de registo com diferentes endereços IP   
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canreinvite=no: Permitir o envio de pacotes RTP directamente entre os utilizadores.  

callerid="xlite" <200>: Definição da identificação do utilizador.  

disalow=all: Desactivar todos os codecs.     

allow=GSM: Activar apenas este codec.     

 

EXTENSIONS .CONF 

Este ficheiro é utilizado para definir um plano de atendimento de chamada, ou seja como 

fazer a ligação entre uma extensão e o utilizador, o tempo de toque, voice mail, possibilidade 

de atendimento personalizado, definição de música durante um possível tempo de espera … 

exten =>200,1,Dial(SIP/xlite,15) 

exten =>200,2,Hangup 

exten =>201,1,Dial(SIP/ekiga,15) 

exten =>201,2,Hangup 

 

Neste caso apenas foi necessária a configuração para um atendimento simples, vejamos 

em pormenor: 

Exten =>: Para definir a extensão que fará a ligação a um utilizador registado; 

200: O número utilizado para a extensão em causa; 

1: Número sequencial das operações efectuadas pelo Asterisk quando existe uma chamada; 

Dial: Ordem para atendimento da chamada; 

SIP: Definição do protocolo a utilizar; 

Xlite: Utilizador que utiliza a extensão 200; 

15: Número máximo de segundos durante o qual toca o sinal de chamada; 

Hangup: Para terminar a chamada 

 

5.4.2- Ekiga 

 

Para a instalação e posterior compilação do Ekiga é necessária a instalação das bibliotecas 

Pwlib, Opal e do próprio código fonte [73]. 

 

Compilação de Pwlib 

Dependências: 

Flex 

Bison 

OpenLDAP 

Instalação: 

Wget http://www.ekiga.org/admin/downloads/latest/sources/sources/pwlib-1.10.10.tar.gz 

$ tar xfvz pwlib-1.10.10.tar.gz  

$ ./configure –prefix=/usr –enable-plugins –disable-oss –enable-v412 && make 

Sudo make install 
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Compilação Opal 

Instalação: 

Wget http://www.ekiga.org/admin/downloads/latest/sources/sources/opal-2.2.11.tar.gz 

$ tar xfvz opal-2.2.11.tar.gz 

$ ./configure –prefix=/usr  &&  make 

Sudo make install 

 

Compilação Ekiga 

Dependências:  

Libsdl 

Libebook 

dbus-glib 

 

Instalação: 

Wget http://www.ekiga.org/admin/downloads/latest/sources/sources/ekiga-2.0.12.tar.gz 

$ tar xfvz ekiga-2.0.12.tar.gz 

$ ./configure –prefix=/usr –sysconfdir=/etc && make 

Sudo make install 

 

 

Figura 5.2 - Exemplo de configuração efectuada no Ekiga. 

 

 

Esta imagem mostra a configuração de uma conta no Ekiga, que serve para se proceder ao 

registo no servidor VoIP. 

Segue uma breve explicação dos campos: 

Account Name: Nome da conta. 

Protocol: Protocolo utilizado por esta conta. 
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Registrar: Endereço IP, ou consequente nome registado pelo DNS (Domain Name Server) onde 

a conta está registada. 

User: Nome de utilizador de acordo com o que está registado no servidor VoIP utilizado. 

Password: Palavra chave associada ao nome de utilizador. 

 

5.4.3- X-lite 

 

Para instalação do X-lite no Ubuntu: 

Ir ao endereço http://www.counterpath.com/13#Download e fazer o download do programa; 

é necessário fornecer o nome e e-mail. Depois basta ir ao directório onde ficou alojado, 

descompactá-lo e executar os seguintes comandos: 

cd xten-xlite 

./xtensoftphone   

 

 

Figura 5.3 - Exemplo de configuração do X-lite. 

 

No X-lite para configurar uma conta de utilizador basta preencher os seguintes campos: 

Enabled: Para activar a conta. 

Display Name: O nome utilizado para ser visualizado. 

Username: Nome da conta registada no servidor. 

Authorization User: Nome da conta registada no servidor. 

Password: Palavra passe associada à conta. 

Domain/Realm: Endereço IP, ou consequente nome registado pelo DNS (Domain Name 

Server) onde a conta está registada. 
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5.4.4- MGEN 

 

Instalação: 

Wget http://downloads.pf.itd.nrl.navy.mil/mgen/linux-mgen-4.2b4.tgz 

tar xfvz linux-mgen-4.2b4.tgz 

 

5.4.5- NTP 

Para sincronizar as máquinas de forma a fazer os testes correctamente utilizou-se o protocolo 

NTP. 

Instalação: 

Sudo apt-get install ntp 

 

Configuração: 

pico /etc/ntp.conf 

É necessário adicionar o servidor ntp a utilizar; no trabalho utilizou-se ntp1.inescnporto.pt 

mas este servidor não é público. Por isso fora do Inesc teria que se usar outro como é o caso 

do servidor do Observatório Astronómico de Lisboa ntp02.oal.ul.pt. 

cd /etc/ntp/ start; para iniciar a sincronização automática com o servidor definido. 

 

Nos testes para a sincronização ser imediata, utilizou-se o comando: 

sudo ntpdate -b ntp1.inescnporto.pt 
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Capítulo 6 
 

Testes/Resultados 
 

 

 

6.1- Introdução 
Esta secção do trabalho está reservada para a selecção de um cenário de teste adequado 

aos objectivos pretendidos e os consequentes testes que o comprovem.  

Com os testes pretende-se comprovar a veracidade dos valores obtidos consoante a 

variação do comportamento da rede, e provar a automatização do sistema para funcionar 

independentemente da localização dos utilizadores. E obviamente comprovar o bom 

funcionamento da solução implementada. 

 

6.2- Cenários de teste 
 

Os cenários para testes baseiam-se num simples sistema com dois clientes ligados ao 

servidor VoIP por uma ligação wireless. Os cenários foram testados usando um ponto de 

acesso no Inesc para obter conectividade entre os diferentes componentes da arquitectura. 

A escolha recaiu sobre uma ligação sem fios, pois o objectivo era tornar o teste o mais 

real possível, uma vez que o recurso às redes sem fios em ambientes domésticos tem 

aumentado imenso.  

Também teve o objectivo de testar nesta rede pois é mais sensível a níveis de QoS uma 

vez que é mais instável e está sujeita a maiores erros de transmissão que por cabo. Para além 

de que não é facilmente controlável, isto é não se pode controlar o tráfego nem em que 

instantes passa na rede, o que acontece nas redes públicas. 
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1º Cenário de teste 

 

Utilizador 1
(ekiga)

Utilizador 2
(X-lite)Ponto de 

acesso

Router
 

Figura 6.1 - Cenário de teste apenas com um dos clientes a suportar a previsão da qualidade de 

chamada. 

 

 

Nesta situação, a questão que se coloca é saber o que acontece caso um ou mais 

utilizadores não suporte o software desenvolvido, de forma a verificar a qualidade de 

previsão das chamadas VoIP. 

Num cenário destes, como é fácil de constatar apenas o Ekiga iria tentar fazer os devidos 

testes mas como não iria receber qualquer tipo de pacotes do outro utilizador não obtinha 

resultados e consequentemente não registava nenhuma alteração. Neste exemplo foi utilizado 

o X-lite, mas apenas para representar um utilizador com um dispositivo que não suportasse os 

testes, por isso podia ser qualquer outro.   

 

2º Cenário de teste 

Com este cenário de teste, em que os dois clientes já suportam a funcionalidade 

implementada para a previsão da qualidade de chamada, efectuaram-se as medidas que são 

apresentadas de seguida. 
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Figura 6.2 - Cenário de teste com ambos os clientes a suportarem a previsão da qualidade de chamada 

 

6.3- Testes efectuados 
 

Os testes efectuados, tinham como principal objectivo fazer um estudo da rede utilizada 

e como se comportava mediante alterações significativas de tráfego. 

Este tipo de testes também possibilita analisar as alterações das medidas efectuadas, que 

servem como demonstração que os cálculos estão a ser correctamente efectuados. 

Portanto nos seguintes gráficos estão representados as três métricas de forma separada 

em que se alterou o tráfego injectado na rede de forma a poder analisar-se as diferenças 

obtidas. 

A rede onde foram efectuados os testes não é privada, portanto existem outros 

utilizadores a usá-la pelo que o tráfego pode variar sem que isso seja controlável. 

A tabela 10 relaciona os diferentes tráfegos testados com os resultados obtidos. 

 

Para os testes efectuados que permitiram obter os valores que se seguem, o tráfego injectado 

pelo MGEN apara realizar o teste é idêntico para todas as condições de tráfego testadas. 

 

Características do tráfego de teste: 

Frequência: 50 pacotes/segundo, distribuídos uniformemente no tempo 

Tamanho: 214 bytes por pacote 

Duração: 3 minutos 
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Tabela 6.1 - Sem tráfego adicional na rede. 

Medidas efecuadas 

Nº do 
teste 

Pacotes perdidos 
(%) 

Atraso médio 
(ms) 

Jitter 
(ms) 

1  0  9,422064  10,85689 

2  0,022222  3,283889  2,694188 

3  0,011111  4,900322  3,067237 

4  0,011111  3,454556  3,073786 

5  0,011111  3,533667  3,246916 

6  0,011111  3,919444  3,750972 

7  0,011111  3,738444  3,13946 

8  0,011111  6,037  4,972997 

9  0,011111  3,567111  2,653073 
 

 

 

 

 

Tabela 6.2 - Com tráfego adicional de 700 pacotes/s com 1024 bytes. 

Medidas efecuadas 

Nº do 
teste 

Pacotes perdidos 
(%) 

Atraso médio 
(ms) 

Jitter 
(ms) 

1  0,055556  71,92886  38,38177 

2  0,077778  72,17767  38,69743 

3  0,111111  72,38027  39,24961 

4  0,055556  70,34426  39,39155 

5  1,333333  80,67008  40,5393 

6  0,077778  56,6491  39,19693 

7  0,233333  47,65368  39,15726 

8  0,044444  48,50406  40,36338 

9  0,044444  46,01645  39,83971 
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Tabela 6.3 - Com tráfego adicional de 900 pacotes/s com 1024 bytes. 

Medidas efecuadas 

Nº do 
teste 

Pacotes perdidos 
(%) 

Atraso médio 
(ms) 

Jitter 
(ms) 

1  1,088889  81,65933  41,29859 

2  1,4  81,2178  41,28217 

3  1,666667  92,94656  41,74836 

4  2,022222  94,48214  42,11726 

5  0,611111  71,82001  38,65271 

6  2,655556  61,09575  43,46821 

7  1,044444  49,24363  42,48507 

8  0,722222  44,02686  41,93934 

9  0,955556  42,9742  42,50079 
 

 

 

Tabela 6.4 - Com tráfego adicional de 1100 pacotes/s com 1024 bytes. 

Medidas efecuadas 

Nº do 
teste 

Pacotes perdidos 
(%) 

Atraso médio 
(ms) 

Jitter 
(ms) 

1  12,77778  124,5919  48,07312 

2  17,04444  140,5089  50,3445 

3  20,06667  147,8403  50,79858 

4  20,56667  138,7027  51,12575 

5  20,53333  135,5483  50,93440 

6  15,35556  130,2713  52,76014 

7  15,27778  136,5230  50,56582 

8  14,08889  129,1042  51,21088 

9  13,23333   127,0266  49,95178 
 

 

Tabela 6.5 - Qualidade das chamadas VoIP para diferentes valores de tráfego na rede. 

Medidas efectuadas 

Nível   Tráfego 

  S/Tráfego 700p/s  900p/s  1100p/s 

Bom  9  8  3  0 

Aceitável  0  0  0  0 

Mau  0  1  6  9 
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Figura 6.3 - Variação do jitter na rede dependendo do tráfego injectado. 

 

 

 

 

Figura 6.4 - Variação das perdas na rede mediante o tráfego injectado. 
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6.3- Análise de resultados 
 

Perante os resultados obtidos podemos facilmente visualizar que as medidas alteram-se 

significativamente de acordo com o tráfego injectado artificialmente na rede. 

Como era de esperar os valores das métricas têm tendência para aumentar com o tráfego 

existente na rede. 

A forma como as métricas são influenciadas pelo tráfego na rede não é linear, isto é se o 

tráfego aumentar para o dobro, os valores das métricas não aumentam de igual forma. Após 

uma análise aos gráficos pode-se até concluir que a rede até um certo nível de tráfego 

consegue manter níveis com alguma qualidade, no entanto quando se aproxima de um nível 

de saturação a rede degrada-se substancialmente sendo essa a causa de valores tão distintos 

para o tráfego de 1100 pacotes por segundo. 

Uma característica importante é o facto que comparando os tráfegos de 700 e 900 

pacotes/segundo os valores para o atraso e diferença entre atrasos não são muito diferentes. 

A razão para estes valores está no facto de que as métricas não variam da igual forma. Ou 

seja embora a rede consiga manter os níveis de atraso e de jitter, os pacotes perdidos 

aumentam. Pode-se por isso concluir que apenas uma ou duas métricas não são suficientes 

para caracterizar a rede, o pode facilmente induzir em erro. 

Esta análise permite também concluir que algumas métricas são mais úteis para analisar 

uma rede do que outras, ou seja têm pesos diferentes no comportamento o que permite 

visualizar alguns problemas mais rapidamente, e claro os níveis de qualidade são mais 

influenciáveis por umas do que por outras. 

No exemplo anterior, se houvesse apenas conhecimento do atraso ou do jitter constatava-

se que a rede estava com alguma queda de qualidade, mas no entanto com a informação da 

perda de pacotes visualizava-se rapidamente que a qualidade da rede estava degradada. 

Na figura 6.6 estão representados os valores obtidos com a ferramenta implementada 

para a previsão do nível de qualidade das chamadas, para diferentes tráfegos na rede. Como 

era de esperar os extremos são quase simétricos, isto é um é muito mau enquanto o outro é 

muito bom. Uma característica que se pode verificar é a ausência de testes com qualidade 

Aceitável, isto porque como um dos critérios era o limite imposto pela perda de pacotes o 

que não permitiu sequer chegar a atraso acima dos 150 ms nesta rede sem ultrapassar esse 

valor de perda. 

Uma das principais ilações a retirar desta análise está no facto que as aplicações em 

tempo real que exigem qualidades de serviço muito elevadas, como é o caso do VoIP, podem 

facilmente experimentar degradação de qualidade com alguma alteração do tráfego da rede.  

Pode-se afirmar que o conhecimento dos níveis de QoS de uma rede permite descobrir 

alguns problemas sistemáticos que possam existir. 

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.  
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Capítulo 7 
 

Conclusão/Trabalho futuro 
 

 

 

7.1- Conclusão 
 

A forma como a Internet foi concebida, isto é, baseada na transmissão de pacotes sem 

qualquer tipo de prioridade e sem qualquer reserva de largura de banda, impede que haja à 

partida uma garantia de qualidade de serviço. 

Devido à gigantesca expansão do número de utilizadores e o aumento de utilização de 

recursos por utilizador que se tem vindo a verificar na rede, podem por vezes ocorrer 

problemas de congestionamento. Este aumento na utilização dos recursos aliado ao facto de a 

Internet funcionar em best-effort, inviabiliza garantias de qualidade de serviço que são 

estritamente necessárias para certas aplicações como são o caso das que funcionam em 

tempo-real. Uma forma de atenuar este efeito, é incluir inteligência na rede nomeadamente 

nos dispositivos que comutam os pacotes, de forma a garantir condições para atingir certos 

níveis de qualidade de serviço. Daí existirem dois modelos de QoS para se poder aplicar na 

rede, modelo de Serviços Integrados (IntServ) e Serviços Diferenciados (DiffServ). Para a 

aplicação destes modelos de forma a garantir qualidade de serviço é necessário um 

entendimento entre os clientes e os seus provedores de serviços (ISP).  

Concluímos portanto que é de extrema importância assegurar níveis satisfatórios de QoS 

nas aplicações em tempo-real como é o caso do VoIP. A forma de termos a noção do nível de 

QoS durante uma ligação de VoIP é baseada em certas métricas que caracterizam a rede como 

são os casos de perdas de pacotes, atrasos e variações no atraso. Foi por isso necessária 

também uma abordagem a várias ferramentas capazes de fornecer informação acerca das 

métricas da rede.  

Existe uma grande variedade de ferramentas tanto a nível do cálculo de medidas passivas 

como de activas.  

As ferramentas estudadas foram no âmbito de custo zero ou seja open-source, e não há 

nenhuma capaz de resolver todas as métricas, isto é, para se ter uma real noção da qualidade 
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de serviço de uma aplicação é necessário mais que uma ferramenta de forma a se 

complementarem. 

Foram também abordados protocolos de sinalização utilizados no VoIP, nomeadamente na 

expansão do SIP face ao H323. 

Realizou-se também uma análise a softwares de componentes VoIP, como servidores, 

clientes e bibliotecas que foram úteis no desenvolver do projecto. 

Toda esta pesquisa promoveu um maior e perspicaz conhecimento acerca deste tipo de 

aplicações, permitiu o conhecimento do que está a ser ou já foi desenvolvido nesta área.  

Serviu também para ter a ideia da importância da qualidade de serviço na rede devido ao 

aumento do número de aplicações em tempo-real. 

Do ponto de vista da implementação de um modo geral conseguiu-se atingir os objectivos 

que estavam propostos. Foi possível verificar o comportamento da rede mediante alterações 

de tráfego significativas, e visualizar a forma como são afectadas as métricas que 

caracterizam os níveis de QoS. Foram apreendidos conceitos inovadores nomeadamente por 

ser uma integração de um serviço num sistema já existente houve uma adaptação em vez da 

criação, o que no mercado de trabalho é muito frequente. 

Podemos assim concluir que numa sociedade de competição imensamente elevada, são os 

pormenores que fazem a diferença e a implementação de aplicações deste tipo podem 

prevalecer. 

 

7.2 - Trabalho Futuro 
 

Para trabalho futuro de forma a tornar o software mais funcional na realidade seria 

necessário fazer algumas correcções e adicionar algumas funcionalidades, embora o princípio 

de funcionamento se mantenha. 

A grande alteração que se deve efectuar está na forma como se obtém o IP dos 

utilizadores. Neste momento é efectuada uma chamada com uma duração de cerca de 2 

segundos, mas a solução mais correcta seria não fazer qualquer chamada. Uma possibilidade 

seria alterar o servidor para permitir um protocolo bastante simples apenas para responder 

com o IP pedido por parte de um utilizador registado. Outra hipótese seria a manipulação de 

uma mensagem SIP, por exemplo SIP OPTIONS de forma a enviar o próprio IP no conteúdo da 

mensagem quando esta fosse solicitada. 

Também seria mais correcto fazer um sistema centralizado, quer isto dizer sempre que 

um utilizador se registasse em qualquer sítio e em qualquer máquina pudesse obter sempre os 

resultados dos testes já efectuados. 

Outra implementação que se poderia fazer era a hipótese de alterar a configuração do 

Asterisk para ser possível a comunicação à rede PSTN. 

E ainda caso fosse necessário deve-se proceder à implementação do OpenSER juntamente 

com o Asterisk para tornar o sistema mais robusto. 
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Métodos SIP 
 

INVITE (convidar) = Método para iniciar uma sessão. 

ACK (confirmar) = Confirmação do comando INVITE 

BYE (Terminar) = Método para finalizar uma sessão. 

CANCEL (cancelar) = Cancela um INVITE pendente 

REGISTER (registo) = Informa a localização do utilizador (nome do usuário, IP) 

OPTIONS (opções) = Informa a capacidade e disponibilidade dos telefones de chamada e 

recepção SIP. 

 

Tipos de respostas SIP [15] 
 

1xx = respostas de informações 

100 A tentar  

180 A chamar  

181 Encaminhar Chamada 

182 Fila de espera  

183 Progresso da Sessão  

 

2xx = respostas de confirmação 

200 OK  

202 Aceite: Usado para referências  

 

3xx = respostas de redireccionamento 

300 Múltipla escolha  

301 Movido Permanentemente  

302 Movido Temporariamente  

305 Use Proxy  

380 Serviço Alternativo  

 

4xx = comandos não realizados 

400 Requerimento errado  

401 Não autorizado: Restrito aos utilizadores registados. Proxys devem usar autorização 407  

402 Necessário o Pagamento (Reservado para uso futuro)  

403 Proibido  

404 Não Encontrado: Utilizador não encontrado  

405 Método Não Permitido  

406 Não é permitido  

407 Necessária Autenticação de Proxy  
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408 Timeout Pedido: Não foi possível localizar o utilizador a tempo  

410 Saiu: O utilizador existe, mas não está mais disponível.  

413 Pedido de Dados Muito Longo  

414 Pedido URI Muito Longo  

415 Tipo de dados não Compatível  

416 Endereço URI não Compatível  

420 Extensão errada: Erro na extensão utilizada do Protocolo SIP, não compreendida pelo 

servidor  

421 Extensão necessária  

423 Intervalo Muito Breve  

480 Temporariamente Não Disponível  

481 Chamada/Transacção Não Existente  

482 “Loop” Detectado  

483 Demasiados “hops”   

484 Endereço Incompleto  

485 Ambíguo  

486 Ocupado 

487 Pedido Concluído  

488 Não Aceite 

491 Pedido Pendente  

493 Indecifrável: Não foi possível descodificar S/MIME  

 

5xx = erros do servidor 

500 Erro Interno do Servidor  

501 Não Implementado: O método de pedido SIP não está implementado  

502 Problemas na Gateway  

503 Serviço Não Disponível  

504 Servidor em “Time-out”  

505 Versão Não Compatível: O servidor não é compatível com essa versão do protocolo SIP  

513 Mensagem Muito Longa  

 

6xx = erros globais 

600 Ocupado  

603 Rejeitar  

604 Não Existe  

606 Não aceito  
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