
4 CONCLUSÕES 

No que respeita aos indicadores de Fiabilidade / Disponibilidade, os ISP’s em análise obtiveram taxas de 
sucesso de estabelecimento de ligação dial-up à Internet superiores a 98%, sendo de salientar que mais de 
92% das ligações foram estabelecidas à primeira tentativa. 
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O tempo médio de estabelecimento deste tipo de ligação à Internet foi de aproximadamente 32 segundos. 
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Os Indicadores de Rendimento avaliados neste estudo, têm como objectivo a medição de parâmetros numa 
situação de acesso a uma qualquer área na Internet. É o caso do indicador Velocidade de Download do Total 
de Páginas de um web site (HTTP). 

Segundo os resultados obtidos para a Velocidade Média de Download do Total de Páginas os operadores 
estão muito próximos entre si. Para ISP’s alvo Nacionais, a OniTelecom apresenta o valor mais baixo (39 
kbps) enquanto os restantes ISP’s apresentam valores próximos de 41 kbps. Quando os alvos são os ISP’s 
Internacionais, os valores obtidos para este indicador variam entre os 38 kbps da Telepac/Sapo e 
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Clixgest/Novis e os cerca de 36 kbps da OniTelecom. 

As velocidades de download para ISP’s alvo Internacionais são mais baixas do que as obtidas para ISP’s alvo 
Nacionais, o que indicia que os troços internacionais constituem um estrangulamento em todos os 
operadores. 

 Velocidade de Download do Total de Páginas
ISP's Nacionais vs ISP's Internacionais
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Foram também analisados indicadores de rendimento através de testes de FTP. Tal como se verificou nos 
testes de HTTP, a velocidade média de download é ligeiramente menor quando se trata de medições para 
ISP’s alvo internacionais. A velocidade média de download mais elevada para os dois destinos (próprio e 
internacionais) foi obtida pelo ISP Clixgest/Novis, no entanto as diferenças entre operadores são pouco 
significativas. 
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Comparando as velocidades de download de FTP com as de HTTP verifica-se que os valores obtidos em FTP 
são menores. Uma vez que o protocolo FTP é mais eficiente no transporte de informação útil e não utiliza 
compressão de informação, as medidas obtidas em FTP devem aproximar-se mais do débito real de acesso 
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do que as de HTTP. O melhor desempenho do HTTP pode ser explicado por uma série de mecanismos que 
permitem aumentar a eficiência deste protocolo, como por exemplo a utilização de compressão efectuada 
pelos operadores. 

Na situação testada de envio de um ficheiro binário para os data centers dos operadores em estudo (próprio 
ISP) obtiveram-se velocidades médias de upload muito similares. 
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Verifica-se que a velocidade de upload é, de um modo geral, menor no caso das ligações para ISP’s alvo 
internacionais. O operador Media Capital/IOL é a excepção à regra, cuja velocidade média para o conjunto 
dos ISP’s alvo internacionais é maior do que a velocidade média na ligação com ele próprio. Este ISP foi o 
que obteve, para o conjunto dos ISP’s alvo internacionais, o valor médio mais elevado (25,94 kbps).  

Outro dos testes realizados foi o Teste de Ping, que permitiu medir a latência da linha, ou seja, a 
instantaneidade da comunicação, que é particularmente relevante quando se utilizam aplicações interactivas 
(jogos on-line, por exemplo). 
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O ISP Clixgest/Novis foi o que apresentou um melhor resultado para o tempo médio de ping, já que obteve o 
valor mais baixo (cerca de 217 ms). Nenhum dos outros ISP’s obteve um tempo médio inferior ao tempo 
médio global, para a amostra total (227,2 ms). 

Os testes efectuados permitiram ainda observar que, em algumas situações, o tráfego entre ISP’s origem e 
ISP’s alvo nacionais era cursado através de rotas internacionais. 
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