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Abstract. This paper presents an Quality of Service analysis (QoS) in IP 
networks, from simulations in the Network Simulator, projecting a network 
environment with Voice over IP (VOIP). For the analysis accomplishment was 
used the data mining technique called decision tree. 

 Resumo. Este artigo apresenta uma análise de Qualidade de Serviço (QoS) 
em redes IP, a partir de simulações no Network Simulator, projetando um 
ambiente de rede com serviço de voz sobre IP (VOIP). Para realização das 
análises utilizou-se a técnica de Mineração de Dados denominada árvore de 
decisão. 

1. Introdução 
A utilização da Internet para prover serviços multimídia, como o serviço de voz sobre 
IP (VoIP), tem despertado o interesse de diversas empresas e instituições. Contudo, um 
dos grandes desafios que tem surgido na rede mundial de computadores tem sido 
garantir qualidade de serviço para essas modalidades de aplicações que estão cada vez 
mais alocando recursos da rede.  

Nesse contexto, os gerentes de rede têm encontrado dificuldades para a alocação 
otimizada dos recursos da rede, tais como: banda, fila e outros recursos que são 
limitados. Além disso, as redes estão cada vez maiores e mais complexas, o que 
aumenta ainda mais a dificuldade de administrar prioridades em sua utilização, controlar 
a dinâmica de seu funcionamento e diagnosticar seus problemas. 

A utilização de simuladores de sistemas tem tido um importante papel nessa 
problemática, uma vez que faz uso da computação para realizar iterações numéricas, 
permitindo controlar as condições experimentais, economizando tempo e dinheiro 
[Vasques et al., 2004]. Um dos mais conhecidos software de simulação em redes é o 
Network Simulator (NS). 

A Mineração de Dados pode ser conceituada como a descoberta de tendências e 
padrões em grandes bases de dados, sendo utilizada como uma ferramenta de apoio para 
a tomada de decisão em diversas áreas, como na medicina, administração, segurança 
pública dentre outras [Carvalho, 2001].  

Neste trabalho será mostrado como a Mineração de Dados pode ser utilizada no 
apoio ao estabelecimento de políticas que tratem de forma otimizada a alocação dos 
recursos de uma determinada rede. Fazendo uso de dois sistemas de código livre: o NS 
para simular a rede em estudo e o software livre Weka, para a aplicação dos algoritmos 
de mineração de dados. 

Além desta seção introdutória, este artigo está organizado da seguinte forma: a 
seção 2 descreve uma visão geral de qualidade serviço nas redes TCP/IP; A seção 3 



  

descreve, especificamente, o conceito de Mineração de Dados; A seção 4 apresenta 
algumas avaliações e resultados obtidos com a aplicação dos algoritmos de Mineração 
de Dados gerada a partir do monitoramento de uma rede simulada no NS; Por fim, a 
seção 5 mostra as considerações finais desse artigo. 

2. Qualidade de Serviço nas Redes TCP/IP 
QoS (Quality of Service) é a capacidade de definir ou prever o desempenho de uma rede 
e oferecer um serviço melhor para uma classe de tráfego específica [Chowdhury, 2001]. 
O conceito de QoS foi amplamente ignorado no projeto inicial da Internet. O protocolo 
IP foi desenvolvido e implementado como um protocolo de comunicação com controle 
de tráfego utilizando a regra do melhor esforço (Best-effort Service), que não provê 
nenhum mecanismo de qualidade de serviço e, conseqüentemente, nenhuma garantia de 
alocação de recursos da rede.  

Dessa forma, serviços com QoS são necessários nas redes para que novas 
aplicações possam ser disponibilizadas, como: Videoconferência, Ensino a distância, 
Telemedicina e VoIP. Através de QoS determinados fluxos são mais bem tratados que 
outros fluxos.  

 Um serviço na Internet pode ser definido de acordo com o nível requerido de 
algumas métricas para obter o funcionamento desejável. As métricas mais comumente 
usadas são a taxa de perda que é aceitável para o serviço; o atraso, que consiste no 
tempo que um pacote leva para ir da origem ao destino e o jitter, que é a variação no 
atraso. Por exemplo, as recomendações da ITU-T sobre o atraso e a perda para que uma 
rede possibilite uma boa qualidade da chamada VoIP são: atraso fim a fim menor que 
150ms; limite máximo de 50ms para a variação de atraso; taxa de perda limitada a 3%. 
O não respeito destes limites gera degradações da qualidade de voz perceptíveis ao 
usuário. 

A diversidade e a complexidade da tecnologia de redes de computadores e seu 
constante desenvolvimento, conduzem pesquisadores e administradores de sistemas, 
frequentemente, a se depararem com propostas para a melhoria da qualidade de serviço. 
Estas propostas precisam ser testadas quanto a sua eficácia e abrangência. A avaliação 
de desempenho de sistemas proporciona técnicas para a abordagem dessas questões, 
como exemplo, tem-se a simulação de sistemas.  

O sistema quando tratado pelo método da simulação, permite a confecção e 
modelos mais complexos e soluções com menor desenvolvimento matemático, 
empregando-se a computação para realizar iterações numéricas. Simulações permitem 
controlar as condições experimentais, economizando tempo e dinheiro. Usar simulações 
permite que se analisem sistemas com comportamento dinâmico através do tempo. 

O Network Simulator [NS, 2007], por exemplo, é um software de código livre de 
simulação de redes que permite desde a simulação de redes de filas simples até sistemas 
de redes de computadores complexas. É um simulador de eventos discretos, direcionado 
para pesquisas em redes de computadores. Ele trabalha na simulação de protocolos 
como o TCP, multicast, redes com ou sem fio (wireless), roteamento de pacotes, 
satélites, entre outros. Implementa filas de roteamento tipo droptail, fair queuing (FQ) e 
stochastic fair queuing (SFQ) e vários geradores de tráfego. Este é um software 
desenvolvido em C++ e OTcl (linguagem de script TCL com extensão orientada a 
objetos). 



  

3. Mineração de Dados 
A Mineração de Dados consiste em descobrir conhecimento novo, que porventura esteja 
escondido em uma grande massa de dados [Carvalho, 2001]. Descobrir padrões e 
tendências escondidos em grandes massas de dados não é processo trivial e envolve o 
uso de diversas Tarefas e Técnicas. Dentre as existentes, pode-se citar: Classificação, 
Árvore de Decisão, Regras de Associação, Clusterização, Estimativas (Regressão), 
Algoritmos Genéticos, Redes Neurais, Classificação Bayesiana, dentre outros. 

Neste trabalho serão detalhadas as técnicas de Mineração de Dados 
denominadas árvore de decisão e regras de classificação. 

3.1. Árvore de Decisão 
Nesta técnica, dado um grupo de dados com numerosas colunas e linhas, escolhe-se 
uma das colunas como objeto de saída (atributo-meta) e em seguida a arvoré de decisão 
mostra o único e mais importante fator correlacionado com aquele objeto de saída como 
o primeiro ramo (nó) da árvore. 

A partir dessa estrutura, em cada nível da árvore tomam-se decisões a respeito 
das estruturas dos níveis seguintes, ou seja, o fluxo para a análise se inicia na raiz e só 
termina quando os nós folhas forem atingidos. 

3.2. Regras de Classificação 
Apesar de ser, a princípio, uma forma de representação de conhecimento intuitiva pelo 
usuário, em alguns casos, a árvore de decisão fica muito grande, o que dificulta sua 
interpretação e análise. Com o objetivo de resolver este problema, alguns algoritmos 
transformam a árvore de decisão em outras formas de representação, tais como as regras 
de classificação. 

Carvalho (2001) afirma que esta transformação é relativamente simples. 
Basicamente, cada percurso da árvore de decisão, desde um nó raiz até um no folha, é 
convertido em uma regra, onde a classe do nó folha corresponde à classe prevista pelo 
conseqüente (parte “então” da regra) e as condições ao longo do caminho correspondem 
às condições do antecedente (parte “Se” da regra).  

É importante que as regras sejam acompanhadas de medidas relativas à sua 
precisão (ou confiança) e a sua cobertura. A precisão informa o quanto a regra é correta, 
ou seja, qual a porcentagem de casos que, se o antecedente é verdadeiro, então o 
conseqüente é verdadeiro. Uma alta precisão indica uma regra com uma forte 
dependência entre o antecedente e o conseqüente da regra. 

3.3. WEKA - Ferramentas de Mineração de Dados 
A ferramenta WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis) [WEKA, 2006], 
tem sido bastante utilizada na realização da etapa de Mineração de Dados, por ser 
software livre e prover um conjunto de algoritmos que implementam diversas técnicas 
para resolver problemas reais de Mineração de Dados. 

Esta ferramenta foi implementada na linguagem Java e desenvolvida no meio 
acadêmico da Universidade de Waikato, na Nova Zelândia, em 1999. Suas principais 
características são herdadas do fato de ser uma ferramenta desenvolvida em Java, uma 
linguagem multi-plataforma orientada a objetos. 

O WEKA é composto por dois pacotes que podem ser embutidos em outros 
programas escritos em Java, permitindo que um programador possa criar seu próprio 



  

ambiente de Mineração de Dados. O primeiro pacote possui interfaces para a 
manipulação interativa de algoritmos de Mineração de Dados e o segundo possui 
classes Java responsáveis pelo “encapsulamento” desses algoritmos.  

4. Estudo de Caso 
O objetivo deste estudo de caso é demonstrar a aplicação de técnicas de Mineração de 
Dados na análise de QoS em VoIP. Para viabilizar tal aplicação, implementou-se 
simulações utilizando um ambiente de rede em que aplicações de voz sobre IP são 
monitoradas.  

A simulação é uma técnica muito utilizada para avaliação de desempenho de 
sistemas. A partir dos dados de monitoramento de tráfego de rede obtidos a partir da 
simulação, aplicou-se as técnicas de Mineração de Dados na descoberta de informações 
para apoiar o gerenciamento de QoS em VoIP. Sendo utilizada a ferramenta de 
simulação Network Simulator para simular a rede em estudo e o WEKE, para a 
aplicação os algoritmos de mineração. 

4.1. Rede para simulação 
Nesta seção, será apresenta a topologia da rede e os parâmetros usados nas simulações. 
A topologia da rede utilizada nas simulações pode ser observada na Figura 1. 

 

Figura 1 - Topologia da rede utilizada nas simulações. 

Foram utilizadas quatro redes interligadas através da Internet. Cada uma das 
redes é composta de três computadores ligados a um switch e este, por sua vez, está 
conectado a um roteador de borda. Cada roteador de borda é conectado a um roteador 
backbone por um enlace de 768 Kbps. A Internet é representada pela interligação de 
quatro roteadores representando o backbone da Internet. Os enlaces do backbone são de 
1 Mbps e das redes de borda são de 10 Mbps. 

A Empresa Matriz comunica-se com sua Empresa Filial através da Internet 
utilizando voz sobre IP. Além disso, criou-se mais duas redes com três servidores FTP 
cada. Dessa forma, seis servidores FTP são acessados pelas estações das empresas 
durante a simulação.  



  

Os cenários adotados para a realização dos experimentos são descritos na Tabela 
1. Os cenários 1 e 2 foram estabelecidos com o objetivo de avaliar o impacto das 
variações das condições da rede e de codificação da voz na qualidade das sessões de 
áudio. 

Tabela 1 - Valores dos parâmetros utilizados na simulação. 

 
 
Cada execução da simulação teve a duração de aproximadamente 14 segundos. 

As aplicações de FTP iniciaram a transmissão no instante 1 (um) de tempo e 
terminaram no instante de tempo 13 (treze). As aplicações de VoIP (A, B e C) iniciaram 
a transmissão em momentos diferentes durante a simulação, conforme representado na 
Figura 2. 

 
Figura 2 – Duração das chamadas de VoIP 

4.2. Mineração de Dados da simulação 
Depois da obtenção do banco de dados da simulação, foi necessário formatar os dados 
resultantes da base de dados de acordo com um formato específico da ferramenta Weka, 
obtendo, assim, um arquivo no formato ARFF (Attribute-Relation File Format). 

Uma vez convertidas para o formato ARFF, a base de dados original é carregada 
no Weka para, posteriormente, serem aplicados os algoritmos de Mineração de Dados.  
Foram analisados 5.988 registros (instâncias) da execução da simulação, sendo 
trabalhados com 15 atributos (identificação de fluxo, atraso, tempo de simulação, 
enlace, jitter fim-a-fim, jitter por enlace, codec, quantidade de aplicações de VoIP, 
largura de banda por enlace, tamanho da fila do enlace, percentual de descarte, atraso 
fim-a-fim, QoS em relação ao atraso fim-a-fim, vazão de VoIP e vazão unificada). 

 Durante a etapa de aplicação dos algoritmos de Mineração de Dados, utilizou-se 
o algoritmo J48 implementado na versão 3.4.12 do WEKA, que gera árvore de decisão. 
Como a árvore de decisão gerada possui diversas ramificações, torna-se difícil sua 
visualização e interpretação. Por isso, optou-se por utilizar o algoritmo J48.PART que 
converte a árvore de decisão gerada pelo algoritmo J48 para regras de classificação.  

 Como o sistema gera muitas regras, foram selecionadas as mais relevantes. Um 
dos critérios que pode ser utilizado para medir a qualidade das regras geradas por um 
sistema de aprendizado é a precisão. A precisão é o grau de confiabilidade das regras, 
geralmente representada a partir da taxa de erro.  

Segundo Berson (1997), o conceito de taxa de estimativa de erro pode ser obtida 
através da seguinte forma: se N exemplos são cobertos por determinado nó folha e E 
dentre estes N são classificados de forma incorreta, então a taxa de estimativa de erro 
dessa folha é E/N. O valor da classe (atributo-meta), que corresponde à parte “então” da 
regra, é apresentado após o símbolo de dois-pontos (:). 



  

Por exemplo, para a regra gerada pela ferramenta Weka (qtd_aplicacao_voip = 3 
AND vazao_voip_kbps = 7 AND vazao_unificada_kbps = 74---82 : 357---408 
(101/24)), tem-se dentro dos parênteses, respectivamente, que o peso das instâncias 
classificadas no nó folha atraso_fim_a_fim  entre 357 e 408 ms é 101 e que o número 
de instâncias classificadas de forma incorreta para esse nó é 24. A partir da fórmula da 
estimativa de erro, a taxa de erro será 0,24 (24/101). Dessa forma, a precisão para esta 
regra será 0,76 (1 - 0,24), ou seja, aproximadamente 76 % do tráfego originado durante 
a comunicação simultânea de 3 aplicações VoIP, com uma taxa de transmissão de 7 
Kbps e uma vazão de rede entre 74 e 82 Kbps, gerou um atraso fim-a-fim entre 357 e 
408 ms. 

Outro exemplo de regra encontrada foi que aproximadamente 91 % do tráfego 
originado durante a comunicação de uma aplicação VoIP, com uma taxa de transmissão 
de 9 Kbps e uma vazão de rede entre 1 e 10 Kbps, gerou um atraso fim-a-fim entre 97 e 
148 ms (qtd_aplicacao_voip = 1 AND vazão_voip_kbps = 9 AND 
vazao_unificada_kbps = 1---10: 97---148 (88/8)). 

5. Considerações Finais 
Com o conhecimento obtido através dessas regras, os gerentes de rede passam a ter 
mais mecanismos para gerenciar a rede, com o objetivo de prover a qualidade de 
serviço requerida pelas aplicações, como Voz sobre IP. Além disso, possibilita a 
compreensão de quais valores, ou a combinação de valores dos parâmetros de tráfego 
de rede, podem refletir em uma boa ou má qualidade de serviço para as aplicações, 
ajudando a diagnosticar e a classificar os problemas relacionados ao tráfego de rede, 
como a perda de pacotes.  

A obtenção de regras relacionadas ao perfil de tráfego de rede poderá auxiliar no 
estabelecimento de metas para a garantia de QoS, como na definição de que para uma 
determinada rede com as mesmas configurações da rede simulada, a comunicação 
simultânea de três aplicações VoIP com um atraso fim-a-fim entre 97 e 148 ms (menor 
que 150 ms, ou seja, dentro do limite de atraso fim-a-fim  recomendado pela ITU-T), 
deve-se utilizar uma taxa de transmissão de 8 Kbps e uma vazão de rede entre 11 e 19 
Kbps.  
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