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RESUMO
O modelo de arquitetura vertical utilizado nas atuais Redes de Telefonia Pública
Comutada (RTPC), no qual o acesso, controle e serviços são intrinsecamente
isolados e não reutilizáveis, não permite a migração de serviços para outro ambiente
(domínio), como a Internet, sem a construção de uma nova rede.
A fim de prover a migração dos serviços de telefonia por voz para um ambiente IP
(Internet Protocol), preservando elementos da rede existente, com Handover1 entre
as diferentes tecnologias de acesso (Handover Vertical), faz-se necessário modificar
o conceito da arquitetura de rede para um modelo horizontal no qual existam meios
para correspondência entre as diferentes tecnologias nas camadas de: acesso,
controle e serviços. Este conceito é chamado “Convergência Horizontal”.
O objetivo desta dissertação é apresentar uma proposta de uma arquitetura RTPC
no modelo horizontal, capaz de prestar o serviço de voz em múltiplas tecnologias de
acesso (ex: Wi-Fi – Wireless Fidelity e UMTS – Universal Mobile
Telecommunications System) e com suporte ao “Handover Vertical”. Esta arquitetura
será baseada nas especificações de terceira geração de redes de telefonia celular
(3G) evolutivas do padrão GSM (Global System for Mobile Telecommunications)
denominadas IMS (IP Multimedia Subsystem) e VCC (Voice Call Continuity).
A proposta será apresentada em linguagem UML (Unified Modeling Language)
utilizando o modelo de referência para sistemas distribuídos RM-ODP (Reference
Model of Open Distributed Processing), padronizado na ISO/IEC:10746 (1996) e
UML4ODP (UML for ODP) - ISO/IEC:19793 (2008).

Palavras chave: IMS, VCC, RM-ODP e UML4ODP.

1

Handover ou handoff é um recurso que permite que o terminal móvel transite entre as células de rádio do sistema móvel
celular de forma transparente ao usuário, sem interrupção da sessão ativa (ex: chamada de voz). Na presente dissertação
refere-se ao trânsito entre redes de acesso heterogêneas com continuidade do serviço de voz.

ABSTRACT
A proposal for mobile telephony network architecture modeling with voice call
continuity between different access networks
The current model for Public Switching Telephony Networks (PSTN) based on
vertical architecture where radio access, service control and applications are isolated
and non-reusable, doesn´t allow voice service migration to another domain such as
Internet without deployment of a new network.
In order to provide the migration of telephony voice service to IP preserving elements
of current network (PSTN) and Handover between different radio access
technologies (vertical Handover), with is necessary to modify the concept of PSTN to
a horizontal model where the different layers (access, control and services) have
communications between each other. This concept is named “Horizontal
Convergence”.
The main goal of this paper is to present a proposal of a Horizontal Modeling for
PSTN capable to provide voice service using different access networks (i.e. Wi-Fi –
Wireless Fidelity e UMTS – Universal Mobile Telecommunications System) with
vertical Handover capability, it´ll be based on third generation cellular specifications
(3G) from GSM (Global System for Mobile Telecommunications) named: IMS (IP
Multimedia Subsystem) e VCC (Voice Call Continuity).
This proposal will be presented in UML (Unified Modeling Language) using RM-ODP
(Reference Model of Open Distributed Processing), standardized by ISO/IEC:10746
(1996) and UML4ODP (UML for ODP), a.k.a. ISO/IEC:19793 (2008).

Keywords: IMS, VCC, RM-ODP and UML4ODP.
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1 INTRODUÇÃO
1.1

Motivação

De acordo com Francis et al. (2006), o desenvolvimento das tecnologias de acesso à
Internet, possibilitando maiores taxas de transmissão de dados e a implementação
de mecanismos para garantir a qualidade do serviço (QoS – Quality of Service) a
custos acessíveis, contribuiu para o surgimento de novos serviços, bem como para a
migração de serviços antes exclusivos em outros segmentos de mercado, como o de
telefonia.

Na telefonia esta realidade se traduz no movimento de migração do uso do serviço
de telefonia pública tradicional2, denominada RTPC (Rede de Telefonia Pública
Comutada), baseada em tecnologias de comutação por circuitos - Circuit-Switched
Network (CS), para algum serviço similar em ambiente IP (Internet Protocol) que
utiliza tecnologia de comutação a pacotes - Packet-Switched Network (PS), por
questões econômicas (Francis et al., 2006).

Segundo Bertin (2005), nos modelos atuais da RTPC, o desafio de implementar um
serviço de voz em ambiente IP para as operadoras consiste em mudar o conceito
atual de arquitetura vertical, no qual o acesso, controle e serviços são
intrinsecamente ligados e não reutilizáveis, para um modelo horizontal, no qual as
diferentes camadas possuem elementos que podem se comunicar com as camadas
seguintes. Dessa forma, pode-se prover o serviço com interoperabilidade e re-uso
de elementos da rede legada (CS).

A arquitetura de rede horizontal também permite a funcionalidade denominada
portabilidade numérica. Esta se diferencia das implementações convencionais de
serviços de voz em IP, pois oferece ao usuário uma identidade única (número
telefônico) que pode ser utilizada em vários tipos de terminais e redes de acesso,
por

exemplo:

softphones

instalados

em

notebooks,

terminais

celulares

convencionais, telefones fixos convencionais ou webphones acessados diretamente

2

Nessa dissertação o termo “telefonia pública tradicional” refere-se ao serviço de telefonia utilizando redes de comutação a
circuitos, que utiliza meios de transporte canalizado TDM (Time Division Multiplex) para o transporte de sinalização e tráfego.
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por uma página na Web, entre outros. Este cenário permite a escolha de qual
dispositivo utilizar para atender uma chamada, mudar de dispositivo durante uma
chamada, sem queda da sessão ativa, e até mesmo a integração com outros
serviços (ex: compartilhamento de conteúdos durante uma chamada de voz, sem a
necessidade de desligá-la).

Entretanto, a criação de uma rede em arquitetura horizontal não exime as
operadoras de continuar provendo o mesmo nível de qualidade dos serviços
prestados pelas redes verticais. Em mobilidade, o serviço de voz deve contar com
uma funcionalidade denominada Handover, que é a migração do terminal entre
células de rádio sem perda da conexão.

Para prover o Handover entre as diferentes redes de acesso sem fio, a ITU
(International Telecommunication Union), por meio de um grupo denominado 3GPP
(Third Generation Partnership Project), desenvolveu especificações para padronizar
a continuidade do serviço de voz entre domínios CS e PS. Esta padronização é
chamada VCC (Voice Call Continuity).

O VCC é um sistema que trabalha sobre uma arquitetura denominada IMS (IP
Multimedia Subsystem) desenvolvida, também, pelo grupo 3GPP. O IMS é
considerado o padrão de arquitetura para as redes de telefonia de próxima geração
(NGN - Next Generation Networks) e tem o objetivo de prover a convergência de
serviços no ambiente IP. Atualmente o IMS é considerado como o NGN para núcleo
das redes das operadoras celulares, fixas, a cabo, entre outras (3G AMERICAS,
2007).
1.2

Objetivos

Diante do contexto apresentado, os objetivos desta dissertação são apresentar
como será a evolução das redes de telefonia tradicionais (baseada em CS) para um
ambiente convergente com redes baseadas em comutação por pacotes (PS) e uma
proposta de arquitetura horizontal de rede de telefonia com interoperabilidade entre
os domínios CS e PS, com elementos que capacitem a rede de telefonia proposta
em realizar a função VCC (Voice Call Continuity) entre os diferentes domínios.

3

O desenho da arquitetura de rede é apresentado em linguagem UML (Unified
Modeling Language), especificada segundo a norma ISO/IEC 19793 (2008) que
segue o modelo de referência para sistemas distribuídos RM-ODP (Reference Model
of Open Distributed Processing) especificada na norma ISO/IEC 10746 (1996).

O RM-ODP foi escolhido para a modelagem dessa dissertação devido à facilidade
de integração às especificações 3GPP referentes ao IMS e ao VCC e pelo fato da
norma que especifica a linguagem utilizada para desenho da arquitetura em RMODP ISO/IEC:19793 (2008) ser uma proposição da ITU.

Para a parte prática, devido à complexidade em realizar uma real demonstração do
VCC, em que se faz necessário a construção de uma rede IMS equipada com rede
de acesso Wi-Fi (Wireless Fidelity) e com interoperabilidade a uma rede celular
UMTS (Universal Mobile Telecommunication System), bem como de haver terminais
compatíveis com a tecnologia VCC (Terminal VCC), essa dissertação apresenta dois
cenários:

a. Cenário 1: Apresentação de Exemplos de operadoras que implementaram
solução de serviços de voz convergente em diferentes domínios; e
b. Cenário 2: Simulação da funcionalidade VCC, onde demonstra-se a troca de
sinalização necessária à realização do VCC.
1.3

Contribuição e Resultado Esperado

A presente dissertação contribui com a evolução das redes de telefonia tradicionais
para uma arquitetura IP, na forma de uma especificação de um modelo de
arquitetura baseada em RM-ODP, de uma rede horizontal capaz de interligar redes
comutadas a circuito (CS) a redes comutadas a pacotes (PS) para prover serviços
de voz com Handover entre os diferentes domínios (VCC). Este modelo pode ser
utilizado para fins acadêmicos ou profissionais, servindo como base para a
construção de protótipos, laboratórios didáticos de redes IMS ou para provas de
conceitos.

Quando do desenvolvimento de um projeto de rede de serviços em que há
necessidade de uma equipe multidisciplinar como: desenvolvimento de negócios,
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sistemas de informação, tecnologia, engenharia e implantação, faz-se necessário
que o projeto seja baseado num modelo multivisão que abrange desde a visão de
negócios (empresa) até a implantação (tecnologia), contribuindo no sentido de
nivelar o conhecimento entre as diversas áreas envolvidas, otimizar o tempo de
projeto, bem como suprimir eventuais dúvidas e lacunas que possam ocorrer no
desenvolvimento do projeto.

A arquitetura de rede apresentada nessa dissertação aplica-se a serviços de
telefonia em ambientes públicos (RTPC), excluindo a necessidade de utilização de
elementos tais como: PBX (Private Branch Exchange) ou mecanismos de
manipulação de identidade de usuários (ex: redirecionamento de chamadas), e
utiliza a visão NGN descrita em Bertin (Stakes of next-generation communication
services, 2005), Geer (Building Converged Networks with IMS Technology, 2005) e
Kovacikova et al. (IMS in the Next Generation Network, 2007) como base para
prover serviços multimídia convergentes, descritos em 3G Americas (2005), Geer
(2005), Mani et al. (2007) e Hasswa et al. (2009).
1.4

Método de trabalho

Para o desenvolvimento dessa dissertação foram coletados materiais bibliográficos
que serviram como base para o desenvolvimento do projeto da arquitetura da rede
horizontal. Esse material inclui os estudos e especificações técnicas desenvolvida
pelo grupo 3GPP abrangendo protocolos para serviços de voz, tanto para redes IP
(PS) como para redes tradicionais de telefonia (CS), bem como os trabalhos
acadêmicos referentes ao IMS e ao VCC.

Para a realização da modelagem foram utilizadas exclusivamente as normas
ISO/IEC 10746:1996 e ISO/IEC 19793:2008, que especificam o RM-ODP e
UML4ODP, respectivamente.

1.5

Organização do trabalho

Na Seção 2, Revisão Bibliográfica, são apresentados conceitos sobre o modelo de
referência

RM-ODP,

UML4ODP

e

especificações

3GPP

utilizadas

no
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desenvolvimento da dissertação, bem como os artigos da comunidade acadêmica
que corroboraram a presente dissertação.

Na Seção 3, Continuidade do Serviço de Voz em Mobilidade, são apresentados
os conceitos de continuidade de serviços especificados pelo grupo 3GPP.

Na Seção 4, Proposta de Arquitetura de Rede de Telefonia com VCC, é
apresentada uma proposta de arquitetura com convergência horizontal baseada no
padrão de modelagem RM-ODP.

Na Seção 5, Visão Tecnologia, é apresentada a visão tecnologia da arquitetura
proposta, de acordo com a modelagem realizada na Seção 4.

Na Seção 6, Conclusões e Projetos Futuros, são apresentadas as conclusões,
bem como as contribuições atribuídas a presente dissertação e sugestões para
futuras pesquisas.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1

Introdução

Nesta seção serão abordados os conceitos relacionados com a metodologia para
modelagem de arquitetura de rede, a linguagem gráfica que será utilizada para o
projeto físico e lógico da arquitetura e a evolução das recomendações das redes de
telefonia móvel, para fundamentar o desenvolvimento da dissertação nas seções
seguintes.

Também serão apresentados os artigos que contribuíram com conceitos e
aplicações das especificações IMS e VCC que corroboram com a presente
dissertação.
2.2

Modelo de referência para sistemas distribuídos - RM-ODP

O RM-ODP (Reference Model for Open Distributed Processing) é um modelo de
referência para desenvolvimento de sistemas distribuídos, que conta com quatro
elementos fundamentais:
a. Utilização de modelagem por objeto para especificação de um sistema;
b. Especificação do sistema baseada em visões separadas, porém interligadas;
c. Definição de uma infraestrutura provendo distribuição transparente para
aplicações do sistema; e
d. Definição de um framework para avaliação do sistema.

Os organismos ITU-T (Telecommunication Standardization Sector of International
Telecommunication Union), ISO (International Organization for Standardization) e
IEC (International Electro technical Commission) padronizaram o uso do RM-ODP
nas normas ITU-T X.901-X.904 | ISO/IEC 10746 Partes 1 a 4 (ISO/IEC:10746,
1996).

A norma ISO/IEC:10746 (1996) é dividida em:
a. Parte 1 - Introdução: Contém uma introdução sobre ODP, escopo, justificativa,
explicação dos conceitos chaves e uma explanação sobre a arquitetura ODP.
Além disso, explana sobre como o RM-ODP é interpretado e aplicado pelos
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usuários, que podem incluir escritores de padrões e arquitetos de sistemas
ODP;
b. Parte 2 - Fundamentos: Contém a definição de conceitos e framework
analítico para descrição de arquitetura de sistemas distribuídos. Inclui também
os princípios de conformidade com os padrões ODP;
c. Parte 3 - Arquitetura: Contém a especificação das características requeridas
que qualificam um sistema distribuído como aberto. Define também as visões
do RM-ODP;
d. Parte 4 - Semântica da Arquitetura: Contém uma formalização dos conceitos
de modelagem do ODP, interpretando muitos conceitos nos termos de
construção de diferentes padrões para técnicas de descrição formais.

Uma visão, segundo a norma ISO/IEC 10746 (1996), é uma subdivisão de uma
especificação de um sistema completo, criado para agrupar as particularidades de
informações relevantes durante análises ou desenho de um sistema. Apesar de
especificadas separadamente, as visões não são completamente independentes;
itens chaves existentes em cada uma são identificados e inter-relacionados. Além
disso, cada visão utiliza substancialmente o mesmo conceito fundamental, definido
na parte 2 da norma.

A ISO/IEC 10746 (1996) especifica cinco visões genéricas e complementares,
relatadas a seguir (Figura 2-1):
a. Visão Empresa: focada no propósito, escopo e políticas de um sistema.
Descreve os requisitos de negócios e inter-relacionamentos;
b. Visão Informação: focada na semântica da informação e no desempenho do
processamento da informação. Descreve a informação gerenciada pelo
sistema, a estrutura e tipo de conteúdo de um dado suportado;
c. Visão Computação: permite a distribuição entre a decomposição funcional de
um sistema em objetos que interagem por meio das interfaces. Descreve a
funcionalidade provida pelo sistema e sua decomposição funcional;
d. Visão Engenharia: focada nos mecanismos e funções requeridas para
suportar interações distribuídas entre objetos de um sistema. Descreve a
distribuição do desempenho de processamento do sistema para gerir a
informação e prover a funcionalidade;

8

e. Visão Tecnologia: focada na escolha da tecnologia do sistema. Descreve a
tecnologia escolhida para prover o processamento, funcionalidade e
apresentação da informação.

Visão Informação
Aspectos de Sistema de Informação

Visão Empresa
Aspectos de Negócios
Propósito, escopo e políticas para
organização do sistema.

Informações tratadas pelo sistema e
restrição do uso e interpretação da
informação.

Visão Computação

Do que se trata?

Decomposição funcional do sistema

Aspectos de Desenho

Para que? Por que? Quem? Quando?

Como cada elemento funciona e como
são conectados?

Visão Engenharia

Visão Tecnologia

Tipos de Solução e Distribuição

Implementação

Requisitos de infraestrutura
necessários ao suporte da distribuição.

Hardware e Software do sistema e
distribuição atual

Como os elementos trabalham juntos?

Com o que?

Figura 2-1 - Visões RM-ODP
Fonte: ISO/IEC:19793 (2008), p. 5

2.3

Uso do UML para especificação de sistemas ODP - UML4ODP

Enquanto o RM-ODP provê uma linguagem abstrata para conceitos relevantes, não
havia uma descrição da notação a ser utilizada numa visão individual. As visões
definidas no RM-ODP são linguagens abstratas, no sentido que definem quais
conceitos devem ser utilizados, não como devem ser representados. Esta falta de
uma notação específica para expressar os diferentes modelos envolvidos numa
especificação multivisão de um sistema foi um dos motivadores para a elaboração
da norma ISO/IEC 19793 (2008) que foi padronizada também pela ITU-T sob código
X.906.

A norma ISO/IEC 19793 (2008) é usualmente referenciada como UML4ODP (UML
for ODP) e define o uso do UML (Unified Modeling Language) para expressar as
especificações de um sistema aberto distribuído nos termos definidos na norma
ISO/IEC 10746 (1996), bem como da norma ISO/IEC 15414 (2005) que especifica a
linguagem empresa.
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São definidos perfis UML para a linguagem em cada visão e para a correspondência
entre as visões. O propósito do UML4ODP é:
a. Permitir que modeladores ODP utilizassem notações UML para expressar as
especificações ODP de forma padronizada;
b. Permitir que modeladores UML utilizassem os conceitos de RM-ODP e
mecanismos para estruturar as especificações de sistema em UML, de acordo
com uma proposta padronizada; e
c. Permitir

que

ferramentas

UML

fossem

utilizadas

para

processar

especificações das visões, facilitando o processo de desenho e a
especificação da arquitetura de grandes sistemas.

Adicionalmente, a ISO/IEC 19793 (2008) permite uma integração transparente do
framework RM-ODP com a arquitetura dirigida a modelos MDA (Model-Driven
Architecture) de iniciativa da OMG (Object Management Group) e com a arquitetura
orientada a serviços SOA (Service-Oriented Architecture).
2.4

Linguagem para Modelagem - UML

De acordo com a ISO/IEC 19793 (2008), a UML é uma linguagem visual com
propósitos de especificação, construção e documentação de artefatos de sistemas.
É considerada uma linguagem para modelagem genérica que pode ser utilizada com
a maioria dos objetos e métodos, assim como pode ser aplicada em todos os
domínios de aplicações (ex: saúde, financeira, telecomunicações, aeroespaciais,
etc.) e plataformas de implementação. Entretanto, nem todas as capacidades de
modelagem do UML são necessariamente utilizáveis em todos os domínios ou
aplicações. Além disso, a especificação UML tem sido estruturada em módulos, com
a habilidade de selecionar somente parte da linguagem e de ser extensível, sendo
facilmente customizada.

A especificação UML define treze tipos de diagramas, divididos em duas categorias
que representam, respectivamente, a estrutura estática dos objetos num sistema
(diagramas de estrutura), e o comportamento dinâmico dos objetos num sistema
(diagramas de comportamento). Adicionalmente, a especificação UML incorpora
extensões que permitem a definição de novos dialetos da UML para customizar a
linguagem para plataformas e domínios específicos.
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2.4.1 Modelos estruturais
Modelos estruturais especificam a estrutura dos objetos num modelo. São
representados por diversos tipos de diagramas; a seguir são apresentados os que
foram utilizados nesta dissertação:
a. Diagramas de classes: apresentam a coleção de elementos de modelos
estáticos, tais como: classes, tipos e seus conteúdos;
b. Diagramas de objetos: apresentam objetos abrangentes e relacionamentos
num tempo específico. Um diagrama de objetos pode ser considerado um
caso especial de um diagrama de classes ou um diagrama de comunicação;
c. Diagramas de componentes: apresentam as organizações e as dependências
entre componentes; e
d. Diagramas de pacotes: descrevem como elementos modelos são organizados
dentro de pacotes e as dependências entre eles, incluindo importação e
extensões de pacotes.
2.4.2 Modelos comportamentais
Modelos comportamentais especificam o comportamento dos objetos em um
modelo. São representados por diversos tipos de diagramas, a seguir são
apresentados os que foram utilizados nesta dissertação:
a. Diagramas de estado de máquina: especificam a sequência dos estados que
um objeto ou uma interação atravessam durante seu tempo de vida devido a
eventos; apresentam também suas respostas e ações; e
b. Diagramas de atividades: descrevem o comportamento utilizando um controle
e modelo de fluxo de dados.
2.5

Recomendações 3GPP

2.5.1 Introdução
O IMS teve seu desenvolvimento iniciado por volta do ano 2002 pelo grupo do ITU
denominado 3GPP (Third Generation Partnership Project). Este grupo é formado por
seis organizações padronizadoras (ARIB - Association of Radio Industries and
Businesses, ATIS - Alliance for Telecommunications Industry Solutions, CCSA China

Communications

Standards

Association,

ETSI

-

European
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Telecommunications Standards Institute, TTA - Telecommunications Technology
Association, TTC - Telecommunications Technology Committee) representando a
Europa, Ásia e America do Norte (3GPP, 2006).

Estas entidades são responsáveis por preparar, aprovar e manter especificações
técnicas (TS - Technical Specifications) e relatórios técnicos (TR - Technical
Reports) para os seguintes assuntos:
a. Sistemas móveis de terceira geração que envolvam redes baseadas em
GSM, e UTRA (Universal Terrestrial Radio Access);
b. Futuros desenvolvimentos de tecnologias de rádio tais como o LTE, bem
como evolução de elementos de redes terrestres como: EPC (Evolved Packet
Core); e
c. Contínua evolução da segunda geração da rede de acesso GSM/EDGE
denominada GERAN (GSM/EDGE Radio Access Network).

As especificações geradas pelo 3GPP são parte das especificações globais para
sistemas

de

telefonia

móvel

de

terceira

geração

denominada

IMT-2000

(Internacional Mobile Telecommunications - 2000), conforme apresentado na Figura
2-2.

International Telecommunication Union
www.itu.int

International Mobile Telecommunications-2000
www.imt-2000.org

3rd Generation Partnership Project
www.3gpp.org

Internet Engineering Task Force
www.ietf.org
Parceiros Organizacionais

Representantes de Mercado

3rd Generation Partnership Project 2
www.3gpp2.org

Figura 2-2 - Organismos padronizadores de tecnologias 3G
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As especificações 3GPP são separadas por versões (Releases), marcando
evoluções

significativas

no

âmbito

de

tecnologia

de

acesso

(rádio),

interoperabilidade terrestre, novas funcionalidades e novas tecnologias.

O 3GPP iniciou suas especificações na versão 1999 (Rel-99), passando pela versão
4 (Rel-4) até a atual versão 10 (Rel-10). A Figura 2-3 apresenta a linha do tempo do
lançamento das diferentes versões das especificações 3GPP.

Rel-99 Rel-4
1999

2000

2001

Rel-5
2002

Rel-6
2003

2004

2005

2006

Rel-7

Rel-8

Rel-9

2007

2008

2009

Rel-10
2010

2011

Figura 2-3 - Evolução das especificações 3GPP

O IMS foi inicialmente especificado na versão 5 (Rel-5) com melhorias na versão 6
(Rel-6), como o uso do IMS com Wi-Fi. O suporte a tecnologias de banda larga (ex:
DSL), serviços avançados de multimídia e VCC foram introduzidos na versão 7 (Rel7).
2.5.2 Organização dos grupos de especificação no 3GPP
A organização para desenvolvimento das especificações dentro do grupo 3GPP é
apresentada na Figura 2-4.
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Grupo de Coordenação do Projeto
PGC – Project Co-ordination Group
TSG GERAN

TSG RAN

TSG SA

TSG CT

GSM EDGE RAN

Radio Access Network

Service & Systems Aspects

Core Network & Terminals

GERAN WG1

RAN WG1

SA WG1

CT WG1

Aspectos de Rádio

Camada de Rádio 1

Serviços

Interface lu

GERAN WG2

RAN WG2

SA WG2

CT WG3

Aspectos de Protocolo

Camada de Rádio 2
Camada de Rádio 3

Arquitetura

Interoperabilidade com
redes externas

GERAN WG3

SA WG3

Teste de Terminais

RAN WG3

Segurança

CT WG4

Especificação das interfaces
lub, lur e lu
Requisitos de O&M para
UTRAN

SA WG4

Protocolos MAP, GTP, BCH e
SS

CODEC

CT WG6
SA WG5

RAN WG4
Performance de Rádio
Aspectos de Protocolo

Gerenciamento de
Telecomunicações

Aspectos de aplicações de
Cartões inteligentes (Smart
Cards)

RAN WG5
Terminal Móvel
Testes de Conformidade

Figura 2-4 - Estrutura de organização do grupo 3GPP
Fonte: 3GPP

As recomendações são especificadas por grupos de trabalhos (WG - Working
Groups), agrupados em Grupos de Especificação Técnica (TSG - Technical
Specification Groups), conforme a especialização dos grupos, que tem a função de
preparar, aprovar e manter as especificações, bem como organizar os trabalhos
transversais intergrupos. Os TSGs respondem ao PCG (Project Co-ordination
Group) que tem a função de coordenar os prazos de entrega e encaminhar os
assuntos requeridos pelo mercado de acordo com os princípios e regras contidas
nos documentos de referências do projeto 3GPP.
2.5.3 Organização das especificações 3GPP
As especificações geradas pelo 3GPP (TSs e TRs) são organizadas de forma
numérica no seguinte formato: SS.NNNN, em que:
a. SS representa a “série”; e
b. NNNN representa a sequência numérica das especificações

Exemplo: O documento TS 21.001 apresenta a especificação técnica número 1 da
série 21 (Requisitos).
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A Tabela 2.1 apresenta a distribuição das especificações de acordo com o assunto
tratado:
Tabela 2.1 - Organização das especificações 3GPP
Somente
Somente
3G e futuro
GSM
GSM
Assunto tratado
(R99 e
(Rel-4 e
(Anterior a
posteriores)
posteriores)
Rel-4)
Informações gerais
Série 00
Requisitos
Série 21
Série 41
Série 01
Aspectos de serviço (Estágio 1)
Série 22
Série 42
Série 02
Realização técnica (Estágio 2)
Série 23
Série 43
Série 03
Protocolos de sinalização (Estágio 3) Série 24
Série 44
Série 04
Equipamento de usuário para rede
Aspectos de rádio
Série 25
Série 45
Série 05
CODECs
Série 26
Série 46
Série 06
Dados
Série 27
Série 47
Série 07
Protocolos de sinalização (Estágio 3) - RSS-CN
Série 28
Série 48
Série 08
Protocolos de sinalização (Estágio 3) - IntraSérie 29
Série 49
Série 09
redes-fixas
Gerenciamento de programa
Série 30
Série 50
Série 10
Modulo de identificação de usuário e
Série 31
Série 51
Série 11
especificações técnicas
Operação, Administração, Manutenção e
Série 32
Série 52
Série 12
Aprovisionamento (OAM&P) e Tarifação
Requisitos de acesso e especificações
Série 13
Série 13
As especificações estão
Aspectos de segurança
Série 33
espalhadas em diferentes
séries
Especificação para testes de equipamentos de
Série 34
Série 11
usuários e (U)SIM
Algoritmos de segurança
Série 35
Série 55
Tecnologia de rádio LTE (Evolved URA) e LTESérie 36
Advanced
Aspectos de tecnologia de múltiplo acesso para
Série 37
rádio
Fonte: 3GPP

A distribuição das séries 22, 23, 24, 28 e 29 no 3GPP respeita a recomendação ITUT I.130 (ITU-T:I.130, 1988), que apresenta um método para descrição de serviços
para definição de protocolos e recursos de redes necessários ao suporte dos
mesmos. A recomendação ITU-T I.130 (1988) é dividida em três estágios conforme
apresentado na Figura 2-5:
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Estágio 1
Passo 1.1 – Definição e Descrição de
Serviços

Passo 1.2 – Descrição estática dos
serviços utilizando atributos

Passo 1.3 – Descrição dinâmica dos
serviços utilizando meios gráficos

Caracterização do
serviço sob o
ponto de vista do
usuário

Estágio 2
Passo 2.1 – Determinar
um modelo funcional

Passo 2.2 – Diagramas de
fluxo de informação

Passo 2.3 – Diagramas
SQL para entidades
funcionais

Passo 2.4 – Ações das
entidades funcionais

Passo 2.5 – Alocação de entidades
funcionais para localização física

Capacidades
da Rede

Estágio 3
Passo 3.1 – Protocolos e formato

Passo 3.2 – Nós de comutação e
serviços

Figura 2-5 - Método de desenvolvimento de recomendações para ITU
Fonte: ITU-T:I.130 (1988), p. 2

Os objetivos dos estágios são apresentados a seguir:
a. Estágio 1: Descreve o serviço sob o ponto de vista do usuário;
b. Estágio 2: Oferece uma visão intermediária do que ocorre na interface de
rede do usuário e dentro da rede entre diferentes trocas de mensagens; e
c. Estágio 3: Descreve os nós de comutação e serviços, bem como os
protocolos e formatos a serem adotados.
2.6

Estado da Arte - Artigo 1: Adoção do IMS na tecnologia Wi-Fi

2.6.1 Introdução
Em Mani et al. (2007) são discutidos os diferentes cenários possíveis para adoção
do IMS em redes de acesso baseadas em Wi-Fi, substituindo uma rede 3G
existente.

Introduz o conceito de “Convergência Horizontal” que, em contraste com a
“Convergência Vertical” - em que somente a camada de transporte (Bearer level) é
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interconectada, permite aos usuários de um domínio usufruir de serviços criados em
outros domínios, além de combinar os serviços existentes em novos serviços com
maiores funcionalidades. Pode-se citar como exemplos de serviços combinados:
vídeo sob demanda, compartilhamento de conteúdo e gravação de vídeos pessoais.
Estes serviços podem ter opção de carregamento, sendo esses iniciados via SMS
(Short Message Service), eliminando programas ou interfaces adicionais.
A partir da versão 6 das recomendações 3GPP (Rel-6), o acesso a serviços de 3G3
(3rd Generation) via Wi-Fi foi padronizado, centralizando o controle de registro na
rede 3G. Entretanto, nesse cenário há limitações, como a necessidade das redes
Wi-Fi e 3G serem geridas pela mesma operadora. O desenvolvimento do IMS para
ambiente Wi-Fi é necessário para realizar a “Convergência Horizontal” entre as
redes 3G e Wi-Fi; neste modelo os usuários podem utilizar serviços de telefonia IP
além dos serviços Internet. Além disso, os usuários podem se beneficiar de novos
serviços em ambos os domínios, ou combinar serviços existentes.

Mani et al. (2007) tem como objetivo investigar a independência do IMS das redes
de acesso, descrevendo as mudanças necessárias nos elementos IMS para
utilização nas diferentes redes, finalizando com a apresentação de cenários de
arquitetura IMS sob ambiente Wi-Fi.
2.6.2 IMS - IP Multimedia Subsystem
O IMS é uma arquitetura de controle especificada pelo grupo 3GPP (Third
Generation Partnership Project) que pertence ao ITU e utiliza o protocolo SIP
(Session Initiation Protocol), especificado em IETF:RFC3261 (2002) como padrão na
rede de sinalização. Tem a propriedade de prover uma “comutação limpa” entre
serviços e redes de transporte, com possibilidade de controle e gerenciamento dos
serviços sobre múltiplas tecnologias de transporte.

3
O termo 3G refere-se às redes de telefonia móvel de terceira geração definidos pela ITU (International Telecommunication
Union). Têm como principais representantes as tecnologias CDMA (Code Division Multiple Access) e WCDMA (Wide Band
CDMA), padronizados pelos grupos 3GPP2 e 3GPP do ITU, respectivamente.
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2.6.2.1 Elementos Funcionais do IMS
O núcleo para construção de uma arquitetura IMS é baseado em três “funções”
denominadas CSCF (Call Session Control Function): P-CSCF (Proxing-CSCF), SCSCF (Serving-CSCF) e I-CSCF (Interrogating-CSCF), cujas características são
apresentadas a seguir:

a. P-CSCF: É o ponto de entrada do IMS para os terminais móveis. Realiza a
mediação da sinalização SIP com os outros elementos CSCFs do núcleo IMS.
É também a entidade responsável pela segurança da conectividade com o
usuário, de forma a garantir a confidencialidade das informações transmitidas.
Além disso, suporta técnicas de compressão do protocolo SIP, a fim de
salvaguardar a interface de rádio utilizada.
b. I-CSCF: É o ponto de entrada entre diferentes operadoras, de modo a
transferir a sinalização SIP da rede visitada para a rede origem do usuário.
Pode ser utilizada para ocultar a topologia do núcleo das operadoras e sua
capacidade, por meio da funcionalidade THIG (Topology Hiding Inter-network
Gateway). Na fase de registro do usuário no sistema, tem a função de
designar o correto S-CSCF ao usuário, com apoio do elemento HSS (Home
Subscriber Service), passando posteriormente a repassar as requisições SIP
ao S-CSCF designado.
c. S-CSCF: Atua como um registrador SIP (SIP Registrar) conforme definido na
recomendação IETF RFC 3261 (IETF:RFC3261, 2002), localizado na rede
origem do usuário. Controla as sessões dos usuários registrados e invoca os
serviços solicitados aos servidores de aplicação. O S-CSCF pode rejeitar uma
solicitação de serviço quando os parâmetros do transporte de mídia não
estiverem de acordo com o estabelecido no perfil de serviço ou com a política
local.

A topologia básica de um sistema IMS é apresentada na Figura 2-6.
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Figura 2-6 - Topologia básica de um sistema IMS
Fonte: Mani et al. (2007), p. 326

Além das entidades de controle de sessão, os elementos mais relevantes no núcleo
IMS são:

a. PDF (Policy Decision Function): É uma entidade centralizada responsável por
realizar a decisão de políticas, de acordo com as regras estabelecidas e com
as informações estáticas e dinâmicas da rede utilizada. As decisões tomadas
são comunicadas para o roteador de borda via interface denominada “Go”,
que deve conter a funcionalidade PEF (Policy Enforcement Function)
responsável por alocar os recursos solicitados na rede de transporte, os
roteadores de borda embarcados com função PEF também são chamados
PEP (Policy Enforcement Point). Na versão 5 (Rel-5) das normas 3GPP o
PDF era co-alocado no P-CSCF, entretanto, a partir da versão 6 (Rel-6) as
entidades foram separadas e a interface “Gq” foi especificada para
comunicação entre as entidades, conforme demonstrado na Figura 2-6.
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Dessa forma foi possível implementar o controle de recursos em serviços
baseados em protocolos diferentes do SIP.
b. HSS: Além de conter informações quanto à localização do usuário, também
contém informações para identificação (ex: endereço IP) e as relações entre a
identidade pública e privada dos usuários necessárias para realizar o AAA
(Authentication, Authorization and Accounting).
c. AS (Application Server): Servidores especializados para prover serviços
básicos tais como: identificador de chamadas (Caller-ID), transferência de
chamadas (Call Forwarding) e mensagens instantâneas; ou serviços
avançados tais como: mensagens multimídias e vídeo conferência.
d. BGCF (Breakout Gateway Control Function): Determina o próximo ponto de
encaminhamento das mensagens SIP em uma RTPC. Para terminações de
chamadas na RTPC, o BGCF seleciona o MGCF (Media Gateway Control
Function) responsável pela interoperabilidade na RTPC.
e. MGFC (Media Gateway Control Function): É considerado um ponto de
terminação do protocolo SIP, é utilizado para traduzir mensagens ISUP/BICC
(ISDN User Part/Bearer Independent Call Control) utilizadas na RTPC para
SIP e vice-versa. Também é responsável por controlar o MGW (Media
Gateway) que realiza as conversões na camada de transporte.
2.6.2.2 Acesso a serviços IMS
A fim de acessar um serviço IMS e estabelecer uma sessão, um usuário deve passar
por cinco fases:

a. Ligação a uma rede e autenticação;
b. Conectividade IP;
c. Descoberta do P-CSCF;
d. Registro no nível de aplicação;
e. Configuração da sessão e reserva de recursos.

A partir da fase de descoberta do P-CSCF, o usuário envia uma mensagem de
registro (SIP REGISTER) para sua rede de origem. Essa mensagem é encaminhada
via I-CSCF a partir do P-CSCF mais próximo do usuário. Para tanto, no primeiro
momento o I-CSCF pergunta ao HSS se o usuário em questão pode conectar-se na

20

rede visitada via o P-CSCF corrente. Se o usuário atende esse requisito, o I-CSCF
solicita ao HSS qual o S-CSCF que deverá ser designado ao usuário, o HSS toma
esta decisão de acordo com os critérios de serviços do aprovisionamento para o
usuário em questão, então o I-CSCF encaminha a mensagem de registro ao SCSCF designado. Neste momento, o S-CSCF terá a localização do usuário, o que
significa que há a correlação entre a identificação pública do usuário (SIP URI Uniform Resource Identifier) e o endereço IP corrente do usuário (URL - Uniform
Resource Locator).

Um fluxo de mensagens condensado é apresentado na Figura 2-7.
Domínio de Origem do Usuário
HSS
P-CSCF

S-CSCF

I-CSCF

REGISTER
REGISTER

Solicitação
Perfil
Usuário
Resposta

REGISTER
Solicitação
Critério de
Serviço
Resposta
Controle do
Serviço
OK
OK
OK

Figura 2-7 - Registro no nível de serviços para IMS
Fonte: Mani et al. (2007), p. 327

Após o registro no domínio IMS, o usuário está apto a estabelecer uma sessão para
usufruir de um serviço IMS. Com este propósito o usuário envia uma mensagem de
convite (SIP INVITE) para outro usuário ou para um servidor de aplicação, esta
mensagem contém os parâmetros necessários à configuração da sessão e reserva
de recursos na camada de transporte.
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A reserva de recursos na camada de transporte está condicionada às
funcionalidades de suporte à QoS na rede utilizada. No IMS, a reserva de recursos é
realizada pelo par PDF e PEP, em que o PDF é responsável por centralizar as
solicitações de reserva de recursos enviadas pelo P-CSCF e entregá-la ao PEP
correto, a interface de comunicação entre PDF e PEP é denominada “Go” e baseiase no protocolo COPS (Common Open Policy Service) especificada na
recomendação IETF RFC 2748 (2000).
2.6.3 Análise da independência do IMS com relação à rede de acesso
Um dos motivadores para a elaboração da versão 6 (Rel-6) das normas 3GPP foi
melhorar a arquitetura IMS de modo a torná-la independente da tecnologia de
acesso utilizada, permitindo o uso dos mesmos serviços por meio de diferentes
tecnologias de acesso, tais como: Wi-Fi, UMTS, DSL (Digital Subscriber Line),
DOCSIS (Data over Cable Service Interface Specifications), entre outros. Para
viabilizar esta condição foram desenvolvidas novas funcionalidades, principalmente
no P-CSCF, conforme descrito a seguir:

a. Protocolo de compressão das mensagens SIP: Cada tecnologia de acesso
utiliza técnicas de compressão de mensagens diferenciadas; em alguns casos
tal compressão não se faz necessária;
b. Função de segurança de sessão: Em alguns casos (ex: Wi-Fi), devido à baixa
segurança na camada de transporte, a operadora pode optar por implementar
seguranças adicionais a fim de garantir a integridade e confidencialidade das
informações transmitidas. Dessa forma o P-CSCF passa a suportar
tunelamento IPSec (IP Security) e protocolo SSIP (Secure SIP);
c. Funcionalidade de QoS: Nas redes 3G, o QoS é gerenciado e implementado
pelo par PDF/PEP, mas utilizando-se de outras redes, o P-CSCF deve
suportar a gestão da alocação de recursos;
d. ALG (Application Level Gateway): Faz-se necessário quando a solução
técnica adotada pela operadora utiliza NAT (Network Address Translation) ou
há mudanças de ambiente IP (parte da rede é composta de IPv4 e parte de
IPv6);
e. HLR (Home Location Registrar): Apesar de o HSS ter todas as
funcionalidades de um HLR, dependendo da complexidade da arquitetura
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pode-se optar por implantar HSS e HLR separadamente. Como por exemplo,
nos casos em que o SSID (Service Set Identifier) das redes Wi-Fi ser utilizado
como fonte de localização do usuário; neste caso, o HLR gerenciaria os
usuários sob rede Wi-Fi (registrando os SSIDs) e o HSS como ponto focal do
núcleo IMS e gestão dos usuários da rede 3G.
2.6.4 Abordagem do 3GPP para uso do IMS via Wi-Fi
A estratégia adotada para uso do IMS via Wi-Fi é chamada de estratégica “mestreescravo”; nesta, o núcleo IMS está contido no domínio de uma rede 3G que por sua
vez possui conectividade com uma rede Wi-Fi. Na versão 6 do 3GPP (Rel-6) foram
apresentados seis cenários de uso de uma arquitetura mestre-escravo 3G/Wi-Fi,
sendo elas:

a. Cenário I: Neste, o usuário tem a opção de acessar a Internet diretamente via
rede Wi-Fi, sendo este o único serviço controlado pelo IMS, via sinalização.
Neste caso, o usuário receberia uma única cobrança pelo uso da rede Wi-Fi e
3G;
b. Cenário II: Neste, o usuário somente tem a opção de acessar a Internet via
rede Wi-Fi. Entretanto, o tráfego é redirecionado para dentro do núcleo IMS
da rede 3G, possibilitando uso de serviços internos das operadoras, tais como
servidores de conteúdo;
c. Cenário III: O objetivo deste é estender a oferta de serviços IMS via Wi-Fi
para além do acesso à Internet, tais como: serviços de presença, conteúdo
multimídia, entre outros;
d. Cenário IV e V: Nestes, são apresentadas melhorias na mobilidade e
continuidade de serviços entre domínios; e
e. Cenário VI: Provê a migração de serviços exclusivos de rede de comutação a
circuitos (CS), por exemplo: SMS, via Wi-Fi.
2.6.5 Estratégias de implementação
Mani et al. (2007) finaliza com a apresentação de uma estratégia para
implementação do IMS com Wi-Fi envolvendo três fases evolutivas apresentadas a
seguir:
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a. Fase 1: Nesta, é implementado somente um P-CSCF na rede Wi-Fi. A gestão
de usuários e serviços fica sob responsabilidade da rede 3G. O diagrama
simplificado desta fase é apresentado na Figura 2-8.

Domínio 3G
Sinalização AAA
Sinalização IMS
Mídia

Serviços
IMS
Overlay 3G IMS
HLR

AAA

HSS

P-CSCF

S-CSCF

I-CSCF

Para outras
redes
AP
Wi-Fi

UE

Wi-Fi

Núcleo IP

Figura 2-8 - Arquitetura 3G/Wi-Fi IMS - Fase 1
Fonte: Mani et al. (2007), p. 330

b. Fase 2: Nesta, é implementado um I-CSCF e um HSS na rede Wi-Fi. Desta
forma permite-se a gerência das identidades públicas e privadas dos usuários
no domínio Wi-Fi. O diagrama simplificado desta fase é apresentado na
Figura 2-9.
Domínio 3G
Sinalização AAA
Sinalização IMS
Mídia

Serviços
IMS
Overlay 3G IMS
AAA /
HSS

P-CSCF

HSS

I-CSCF

S-CSCF

I-CSCF

Para outras
redes

UE

AP
Wi-Fi
Wi-Fi

Núcleo IP

Figura 2-9 - Arquitetura 3G/Wi-Fi IMS - Fase 2
Fonte: Mani et al. (2007), p. 330
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c. Fase 3: Nesta última fase, são agregadas as entidades S-CSCF e os
servidores de aplicação no domínio Wi-Fi, substituindo por completo a rede
3G. O diagrama simplificado desta fase é apresentado na Figura 2-10.

Sinalização AAA
Sinalização IMS
Mídia

Serviços
IMS

Overlay Wi-Fi IMS
Outras redes IMS
AAA /
HSS

S-CSCF

P-CSCF

I-CSCF

I-CSCF

Para outras
redes

UE

AP
Wi-Fi
Wi-Fi

Núcleo IP

Figura 2-10 - Arquitetura 3G/Wi-Fi IMS - Fase 3
Fonte: Mani et al. (2007), p. 330

2.7

Estado da Arte - Artigo 2: Suporte a VCC entre redes UMTS e Wi-Fi

2.7.1 Introdução
Em Salkintzis et al. (2008) discute-se sobre a arquitetura e procedimentos que
permitem o handover para serviços de voz entre UMTS e Wi-Fi, com o objetivo de
quantificar os usuários que podem realizar o VCC do UMTS para Wi-Fi sem
degradação da qualidade do serviço.

Segundo o artigo, a operação de continuidade de serviços, através de redes
heterogêneas, apresenta diversos desafios, principalmente devido a diferenças no
grau de dependência entre as tecnologias: a rede UMTS é considerada “tightly
coupled”, ou seja, possui dependências entre os sistemas mesmo nas camadas
mais baixas; enquanto que uma rede Wi-Fi é considerada “loosely coupled” onde os
sistemas são interligados somente a partir da camada IP conforme apresentado na
Figura 2-11.
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tightly coupled

loosely coupled

Dados Móvel

Dados Fixo

Telefonia Fixa

Telefonia Móvel

Serviços

Controle
Rede IP

Acesso
Figura 2-11 - Diferenças entre dependências entre redes

A diferença de filosofia entre as tecnologias requer um maior esforço para prover a
continuidade de serviços, especialmente os de tempo real, como o de voz.

As chamadas são transferidas entre as redes, satisfazendo políticas pré-definidas da
operadora ou do usuário, buscando melhor qualidade, redução de custos, redução
do consumo da bateria do terminal, entre outros.

Num cenário típico de VCC, um usuário inicia uma chamada em UMTS utilizando
uma rede CS, sustentando-a até o momento em que uma rede Wi-Fi é detectada;
neste momento, a chamada é transferida sem cortes para a rede PS (Wi-Fi). Este
cenário ocorre como uma forma das operadoras diminuírem a densidade de uso do
UMTS para serviço de voz, transportando parte dos usuários para a rede Wi-Fi.
2.7.2 Arquitetura para Handover de voz sem perda da sessão
Assumindo que a tecnologia Wi-Fi não possui nenhuma dependência (loosely
coupled) com uma rede UMTS, fica claro que são necessários mecanismos para
gerenciar diferentes sessões e controle de chamadas, por exemplo: no Wi-Fi podese utilizar SIP e no UMTS o MAP (Mobile Application Part) ou CAMEL (Customized
Applications for Mobile Enhanced Logic). Portanto, faz-se necessária a utilização de
uma entidade para gerência da mobilidade, que é denominada no artigo como SHCF
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(Seamless4 Handover Control Function). Uma arquitetura simplificada utilizando o
SHCF é apresentada na Figura 2-12.

Domínio UMTS
UE
MSC
RNS

1

2

RNS

IMS

PSTN

RNS

MSC

3
SHCF

Interconexão Wi-Fi

AP
4
Controlador
Wi-Fi
Movimento

AP

Figura 2-12 - Arquitetura simplificada para Handover Vertical de voz
Fonte: Salkintzis et al. (2008), p. 859

Na Figura 2-12 pode-se observar um terminal móvel (UE - User Equipment) em
movimento, sendo re-alocado para um diferente RNS (Radio Network Subsystem);
durante o trajeto sob a rede UMTS e o caminho da voz é re-encaminhado conforme
a mudança de RNSs, porém sempre ancorado em uma MSC (Mobile Switching
Center). No momento em que o terminal realiza o Handover para a rede Wi-Fi, a
chamada de voz é encaminhada ao SHCF a partir da rede UMTS e este se
responsabiliza pelo encaminhamento à rede Wi-Fi.

O SHCF deve suportar diferentes protocolos de controle de sessão a fim de
gerenciar o Handover entre as diferentes redes. No caso da rede PS o protocolo
padronizado pelo IMS é o SIP.

O artigo prossegue detalhando a arquitetura necessária ao funcionamento do SHCF,
revelando um núcleo IMS trabalhando em conjunto com MGWs e MGCFs, onde o

4

Seamless Mobility é um conceito onde serviços ativos (sessões) podem ser migrados entre diferentes redes de acesso sem
interrupção por meio de Handover.
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SHCF passa a ser um servidor de aplicação (AS), conforme apresentado na Figura
2-13.
Núcleo IMS
Aplicação baseada em IMS
SHCF
UE
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DHCP

DNS

AP
Movimento
AP

WLAN
AAA

3GPP
AAA
WAG

Controlador
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Figura 2-13 - Arquitetura IMS com Handover entre UMTS e Wi-Fi
Fonte: Salkintzis et al. (2008), p. 860

O princípio do controle do Handover Vertical é fazer com que todas as chamadas
originadas (ex: na rede UMTS) sejam controladas ou ancoradas pelo SHCF. E
quando da necessidade do Handover Vertical, o terminal móvel (UE) comanda o
SHCF para que este estabeleça uma chamada de retorno (call-back) utilizando o
outro domínio (no caso Wi-Fi), neste contexto o SHCF atua como um 3PCC (ThirdParty Call Control), conforme especificado na recomendação IETF RFC 3725. A
sinalização trocada no exemplo da Figura 2-13 é apresentada na Figura 2-14.
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Figura 2-14 - Sinalização para Handover entre UMTS e WLAN (Wi-Fi)
Fonte: Salkintzis et al. (2008), p. 861

O exemplo da Figura 2-14 tem como premissa uma chamada originada e já
estabelecida na rede UMTS, onde se pode observar que existem dois estágios para
a realização do Handover Vertical:
a. O primeiro estágio consiste na preparação do ambiente Wi-Fi, onde o terminal
móvel detecta a existência da rede, realiza o processo de associação ao
ponto de acesso, executa a autenticação, recebe um IP local, localiza o PDG
(Packet Data Gateway) mais próximo, estabelece as políticas de segurança
sobre IP (ex: IPSec), recebe um IP remoto (já dentro do domínio 3GPP),
localiza o P-CSCF mais próximo e efetua o registro no domínio IMS. Como
resultado dessa fase de preparação, a rede IMS detêm o conhecimento sobre
a localização do usuário no domínio PS (endereço IP) e quais os serviços
suportados neste ambiente (informados na mensagem de SIP-INVITE);
b. O segundo estágio é onde ocorre a transferência da chamada do domínio CS
para o domínio PS: nesta fase, o terminal móvel envia uma mensagem de
SIP-INVITE em direção ao SHCF que está ancorando a chamada no domínio
CS, o SHCF então solicita ao MGCF que comute a chamada de voz na MGW
para o domínio PS. Após esse processo, o terminal móvel pode encerrar a
chamada no domínio CS. Nota-se que o terminal móvel deve ser capaz de
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gerenciar chamadas em ambos os domínios (CS e PS) durante o período de
realização do Handover.
2.8

Estado da Arte - Artigo 3: Facilitando a convergência em 4G utilizando
IMS

2.8.1 Introdução
Hasswa et al. (2009) discorre sobre como a adoção do IMS pode ser utilizada a fim
de prover integração de serviços (vídeo, voz e mensagens) com mobilidade pessoal,
presença e mobilidade de terminais, num ambiente de rede de telefonia sem fio de
quarta geração, denominada 4G.

Segundo Hasswa et al. (2009), o IMS fornece uma arquitetura confiável e eficiente,
que suporta várias categorias de serviços, mantendo QoS e gerindo muitos aspectos
da rede, tais como autenticação e tarifação. O IMS proporciona também um núcleo
de arquitetura robusto e escalável, necessário à construção de um ambiente 4G.

O artigo defende que os MHs (Mobile Hosts – equivalente a UE – User Equipment
na presente dissertação) têm ultrapassado em vários países a quantidade de
telefones fixos convencionais. Este movimento propicia aos usuários experimentar
novas formas de comunicação (além da voz), tais como: serviços multimídia,
transferência de dados a altas velocidades, entre outros.

Na quarta geração de telefonia móvel (4G) os MHs irão interagir com diferentes
tecnologias sem fio (ex: Wi-Fi, WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave
Access, LTE - Long Term Evolution, HSPA - High Speed Packet Access, etc.),
explorando as vantagens de cada uma delas, equilibrando o QoS ofertado com os
preços cobrados. As redes 4G prometem melhorar tanto a acessibilidade, quanto
aumentar a oferta de serviços multimídia interativos.

A integração de diferentes tecnologias de acesso sem fio é considerada como um
grande passo em direção ao acesso universal e computação onipresente (ubíqua)
por meio da mobilidade total; este conceito é conhecido como convergência.
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A necessidade da convergência é baseada no fato que, devido ao grande número de
interfaces de rede e as capacidades e insuficiências de cada uma, não há uma
tecnologia de rede única capaz de transportar à próxima geração sozinha. Uma
solução confiável de convergência é fundamental para o sucesso do 4G e da
consequente evolução das tecnologias sem fio.

Neste cenário, o IMS surge como uma solução para proporcionar a convergência
das diferentes tecnologias sem fio (de acesso) nos níveis de transporte de mídia,
aplicação e controle de sessão.
2.8.2 IMS proporcionando a convergência no 4G
Segundo Hasswa et al. (2009), utilizar o IMS para convergência de serviços em 4G
gera uma série de benefícios descritos a seguir:

a. Comutação de pacotes: IMS gerencia todos os serviços através da tecnologia de
comutação de pacotes, que é mais confiável e eficaz;
b. QoS em sessões multimídias: A rede 3G proporciona serviços do tipo “Best
effort”, o que significa que a rede não oferece garantias de que manterá um certo
nível de qualidade durante toda a sessão. O IMS pode garantir um determinado
QoS numa sessão com a implementação de roteadores de núcleo que utilizam
diferentes técnicas de gestão da qualidade tais como: “Differentiated Services”
(IETF:RFC2475, 1998) e “Integrated Services” (IETF:RFC2205, 1997);
c. Tarifação: O IMS provê uma forma flexível de tarifação (ex: em tempo real) a fim
de cobrar de forma adequada os diferentes serviços multimídias;
d. Integração de diferentes serviços: O IMS possibilita o desenvolvimento de
serviços e integração a soluções existentes;
e. Serviços avançados: Criando um ambiente de serviços, o IMS permite que
qualquer serviço acesse qualquer aspecto de sessão, permitindo aos prestadores
de serviço criar interoperabilidade entre serviços que atualmente são totalmente
independentes;
f. Aumento no escopo de comunicação: O fato do IMS ser executado em um
ambiente totalmente IP permite que a integração com dispositivos, como
computadores, torne-se trivial. Isto também permite que se aumente a
quantidade de usuários que podem usufruir de um ambiente IMS.
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Além disso, em um ambiente 4G diferentes MHs conectar-se-iam a diferentes redes
heterogêneas (3G, Wi-Fi, WiMAX, etc.), redes estas também chamadas de
domínios. Cada domínio direciona diferentes usuários e serviços de informação para
todos os MHs.

Entretanto, atualmente não existe uma base de dados única para gerenciar a
informação de usuários (AAA – Authentication, Authorization and Accounting) por
meio dessas redes. Como resultado, essas redes são, na sua maioria,
independentes uma das outras em muitos aspectos impossibilitando a convergência.
Porém, a convergência não é confiável quando a informação de usuários está
postada de maneira distribuída. Dessa forma, para realizar a convergência no IMS é
preciso

incluir

uma

entidade

centralizada

que

controle

perfis,

sessões,

personalização e serviços através de todos os dispositivos e tecnologias de acesso.

As normas 3GPP descrevem o IMS como um framework que realiza as funções
necessárias à convergência num ambiente IP. O IMS define uma rede núcleo que
provê negociação de serviços e gerenciamento de perfis através de múltiplos MHs e
redes heterogêneas. Consequentemente, um núcleo IP baseado em IMS pode
prover uma experiência de aplicação unificada, através da rede IP e MHs, por meio
de interconexão entre as interfaces das diversas redes heterogêneas.
2.8.3 IMS acentuando a mobilidade
A fim de prover mobilidade transparente no 4G, é necessário o suporte à mobilidade
pessoal, de terminais, serviços e sessão, descritos a seguir:
2.8.3.1 Mobilidade Pessoal
Mobilidade Pessoal refere-se à oferta de serviços móveis personalizados e
acessíveis de qualquer lugar, a qualquer tempo e utilizando qualquer terminal.

Os serviços de presença e registro no IMS mantêm contato com todos os possíveis
dispositivos associados a um usuário, bem como os endereços fixos e temporários
de todos os dispositivos. Isto dá ao IMS um suporte natural à mobilidade pessoal.
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Usuários podem utilizar um único identificador em todas as ocasiões, independente
do terminal ou rede. Qualquer chamada entrante será redirecionada ao terminal
ativo apropriado.
2.8.3.2 Mobilidade de Terminal
Mobilidade de Terminal refere-se à capacidade de utilizar um dispositivo através de
redes heterogêneas, sem desconexão do serviço e mantendo uma qualidade
constante no serviço selecionado, durante a troca de redes.
2.8.3.3 Mobilidade de Serviços
Mobilidade de Serviços refere-se à habilidade de prover serviços personalizados
independente da localização do usuário. O usuário deve ser capaz de acessar, de
forma transparente, um serviço personalizado de qualquer terminal com a mesma
configuração, durante um deslocamento.

É na Mobilidade de Serviços que há a garantia de QoS, bem como a definição do
AAA da sessão. O usuário pode conectar-se a uma rede IMS utilizando diferentes
métodos, todos utilizando protocolo IP padrão.
2.8.3.4 Mobilidade de Sessão
Mobilidade de Sessão refere-se à habilidade do usuário manter uma sessão ativa
durante o deslocamento entre redes heterogêneas ou mudando de dispositivo. O
IMS implementa essa funcionalidade por meio da mensagem SIP-re-INVITE.
2.8.3.5 Mobilidade de Terminais, Pessoal, Sessão e Serviços versus 4G
A combinação da mobilidade de terminais, pessoal, sessão e serviços é o objetivo
final do 4G. Neste cenário, a mobilidade pessoal se traduzirá na gestão de
preferências de chamadas, que não impactará nas sessões ativas.

Mobilidade de terminais, por outro lado, será traduzida em gestão de técnicas de
Handover de sessões ativas, que potencialmente serão transparentes e sem cortes.

Mobilidade de sessão são chamadas ativas ou sessões multimídias transferidas
entre diferentes terminais, que podem ser tarifadas de forma diferenciada.
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Mobilidade de serviços permite aos usuários manter acesso aos seus serviços,
mesmo fora de suas redes de origem (Roaming).
2.8.4 IMS atuando nas diferentes camadas
2.8.4.1 Camada de transporte (Mídia)
No IMS serão utilizadas mensagens SIP para prover a configuração das sessões
solicitadas pelos usuários; neste ambiente, o uso de protocolos como o RTP (Real
Time Transport Protocol) faz-se necessária. Nesta camada também são utilizadas as
MGWs que provêem a conversão das comunicações em VoIP (Voice over IP) em
protocolos RTPC, como por exemplo: ITU-T G.711 (1972).
2.8.4.2 Camada de aplicação (Controle de Sessão)
Na camada de controle de sessão a função de controle de sessão de chamadas
(CSCF) provê o registro dos terminais e direciona as mensagens de sinalização SIP
para o servidor de aplicação apropriado. O CSCF comunica-se com a camada de
transporte para garantir a configuração de QoS para o serviço selecionado pelo
usuário.

Nesta camada também se encontra o HSS (Home Subscriber Service), elemento
responsável por manter a base de dados com a identidade e perfil único de cada
usuário. O perfil do usuário é formado pelas informações de serviço e preferências,
incluindo suas informações de registro, tais como: localização e/ou endereço IP
atual, informações de roaming, serviços multimídia (call forwarding - transferência
incondicional), mensagens instantâneas (lista de contatos, status), opções de
atendimento (ex: saudação de caixa postal), etc. Unificando essas informações, as
aplicações podem compartilhar e trocar informações, melhorando a experiência do
usuário.

Por fim, nesta camada se encontra o elemento MGCF responsável por integrar a
sinalização SIP utilizada pelo CSCF com a sinalização utilizada nas MGWs.
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2.8.4.3 Camada de aplicação (Servidores de Aplicação)
A camada de aplicação também inclui os servidores de aplicação que ofertam ao
usuário o serviço adequado à sua necessidade. A arquitetura IMS e a sinalização
SIP são extensíveis e flexíveis o suficiente para permitir uma vasta gama de
servidores de aplicação. Por exemplo, servidores de aplicação podem ser utilizados
para prover funcionalidades de mídia ou talvez também prover interconexão entre
diferentes tecnologias sem fio.
2.9

Comentários sobre os artigos

Os trabalhos de Mani et al. (2007) e Salkintzis et al. (2008) contribuíram para a
presente dissertação no sentido de explanar a utilidade e aplicabilidade de uma rede
IMS, apresentar o desenho básico da rede, com os componentes principais e
protocolos, bem como a utilização do mesmo num ambiente de Handover Vertical
para serviço de voz.

O trabalho de Hasswa et al. (2009) contribuiu para mostrar a visão dos organismos
padronizadores e do mercado de telefonia móvel quanto à próxima geração da rede
de telefonia denominada 4G. É apresentado um cenário onde o usuário não é mais
dependente de uma rede de acesso ou tampouco de um terminal móvel específico
para usufruir de serviços de comunicação. O 4G defende a universalização dos
serviços por meio da convergência horizontal com mobilidade em vários sentidos:
pessoal, de terminais, serviços e sessão.

A presente dissertação evolui a partir dos artigos apresentados visando mostrar o
desenvolvimento de uma rede com convergência horizontal para serviços de
comunicação por voz, com interoperabilidade com uma rede de telefonia
convencional (UMTS) e suporte ao Handover Vertical (VCC) utilizando a
metodologia UML4ODP, anteriormente apresentados e que foram superficialmente
explorados. Esta rede convergente é compatível com os requisitos para redes de
quarta geração (4G), entretanto com capacidade de comunicação com as redes
tradicionais baseadas em CS, dessa forma possibilitando às operadoras oferecerem
novos serviços, sem perda do investimento já realizado.
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2.10 Posição do Cenário Geral das Telecomunicações no Brasil
Após a exposição dos conceitos e arquitetura das redes IMS e do sistema de
continuidade de serviço de voz (VCC), julga-se necessário mostrar o cenário geral
das telecomunicações no Brasil. A Figura 2-15 apresenta um diagrama de pacotes,
modelado em UML, que mostra cada elemento ou serviço que pode vir a ser
gerenciado e controlado por um sistema de infraestrutura de comunicação, baseado
em arquitetura IMS e com um sistema de Handover Vertical - VCC (pacotes
ressaltados).

Pode-se observar a existência dos domínios PS e CS para a provisão dos serviços
de voz, dos Serviços de Valor Agregado (SVA) compostos de download de conteúdo
(música, jogos, vídeo), mensagens, localização geográfica e caixa postal que
pertencem ao sistema de infraestrutura de telefonia pública (TSP - Telephony
Service Provider), que se especializa ainda em fixa e móvel. E para prover serviços
relacionados à Internet o sistema de infraestrutura de provedor de Internet (ISP Internet Service Provider) permite acesso à voz sobre IP, e-mail, IM (Instant
Messaging) e acesso Web. Finalmente, agregado ao IMS estão vários sistemas que
compõem o cenário geral das telecomunicações atualmente, incluindo o VCC, cuja
função é a de realizar a convergência do serviço de voz.

Figura 2-15 - Cenário Geral das Telecomunicações
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2.11 Conclusão: Metodologia RM-ODP aplicada às recomendações 3GPP
Nesta seção foram apresentados os conceitos de IMS e Handover Vertical e como
esses conceitos estão inseridos dentro do contexto do 4G e das telecomunicações
no Brasil.

Os artigos de Mani et al. (2007), Salkintzis et al. (2008) e Hasswa et al. (2009)
contribuíram para a presente dissertação na explanação da motivação e como
implementar uma rede IMS com capacidade para realizar o VCC.

Percebe-se por meio dos artigos que, num ambiente onde existem diversas opções
de rede de acesso (UMTS, Wi-Fi, DSL, etc), deve-se oferecer ao usuário a opção de
usufruir de um determinado serviço sem restringi-lo à rede de acesso ou ao
dispositivo utilizado e, além disso, possibilitar que os diferentes serviços interajam
entre si, criando serviços convergentes.

A presente dissertação complementa os artigos apresentados, pois propõe uma
arquitetura de interoperabilidade e convergência entre uma rede PS (Wi-Fi) e uma
rede CS (UMTS) sem overlay, detalhando os Cenários IV e V apresentados na Fase
3 do artigo de Mani et al. (2007).

Dentro do cenário das telecomunicações no Brasil, pode-se observar qual a
abrangência do VCC, que será aplicado em RTPC móvel para oferta de serviços de
voz, independente se a rede de acesso via rádio é baseada em CS ou PS,
contribuindo na criação de um ambiente 4G (mobilidade pessoal, de terminais,
serviços e sessão).

Verificou-se também como as normas 3GPP evoluíram a partir do método descrito
na norma ITU-T I.130 (1988) e analisando esse método com os objetivos das visões
concebidas no RM-ODP, observou-se que existem similaridades na filosofia descrita
em I.130 e RM-ODP, dessa forma pode-se realizar uma associação entre RM-ODP,
ITU-T I.130, Normas 3GPP e UML4ODP, conforme apresentada na Tabela 2.2 para
o desenho do projeto lógico e físico a ser proposto nessa dissertação - Seção 4.
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Tabela 2.2 - Relação entre RM-ODP e recomendações 3GPP
RM-ODP

Visão
Empresa

ITU-T I.130

Estágio 1

3GPP

Série 22

UML4ODP
Diagrama de Pacotes
• Sistema
• Objetivo das Comunidades
• Papéis das Comunidades
• Processos
• Objetos Empresas
• Políticas
Diagrama de Atividades
• Processos
Diagrama de Pacotes
• Sistema
• Esquema Invariante

Projeto Lógico

Visão
Informação

Estágio 1

Série 22

Estágio 2

Série 23

Estágio 3

Séries 24, 28 e
29

Diagrama de Classes
• Esquema Invariante
Diagrama de Objetos
• Esquema Estático
Diagrama de Estados
• Esquema Dinâmico

Estágio 3

Visão
Computação
Projeto Físico

Implementação

OAM&P
(Operation,
Administration,
Maintenance
and
Provisioning)

Séries 24, 28 e
29
Série 32

Visão
Engenharia

OAM&P

Série 32

Visão
Tecnologia

Estudo de
Caso /
Simulador

-

Diagrama de Pacotes
• Modelos de Objetos
• Modelos de Interface
• Tipos de Dados
• Assinatura de Interfaces
Diagrama de Pacotes
• Configuração BEO (Basic
Engineering Object)
• Domínio de Comunicação
• Domínio de Referência das
Interfaces

-
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3 CONTINUIDADE DO SERVIÇO DE VOZ EM MOBILIDADE
3.1

Introdução

A continuidade do serviço de voz em mobilidade é uma premissa prevista na
regulamentação brasileira do Serviço Móvel Pessoal (SMP), resolução 477 de 7 de
agosto de 2007 (ANATEL:R477- ANEXO, 2007), em que seu artigo 14 define:

“Art. 14. A prestadora deve cumprir as metas de qualidade fixadas no Plano
Geral de Metas de Qualidade para o SMP (PGMQ-SMP), bem como nos
respectivos Termos de Autorização.”

O PGMQ-SMP define 12 indicadores de qualidade e metas que são acompanhadas
mensalmente pela ANATEL para todas as empresas que operam sob o regime SMP,
conforme Tabela 3.1.
Tabela 3.1 - Indicadores PGMQ-SMP
Grupo
Reclamações

Central de
Atendimento

Chamada
Atendimento
ao usuário
Erros em
contas
Falhas

Código do
Indicador
SMP1

Título do Indicador

Taxa de Reclamações
Taxa de Reclamação de Cobertura e de Congest. de canal de
SMP2
voz por 1000 acessos
Taxa de Chamadas Completadas para os Centros de
SMP3
Atendimento
Taxa de Atendimento pela Telefonista/Atendente em Sistemas
SMP4
de Auto Atendimento
SMP5
Taxa de Chamadas Originadas Completadas
SMP6
Taxa de Estabelecimento de Chamadas
SMP7
Taxa de Queda de Ligação
SMP8
Taxa de Resposta ao Usuário
SMP9
Taxa de Resposta aos Pedidos de Informação
SMP10
Taxa de Atendimento Pessoal ao Usuário
Taxa de Atendimentos Relativos a Contas por 1000 contas
SMP11
emitidas
SMP12
Taxa de Recuperação de Falhas/defeitos
Fonte: Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel (2009)

Meta
<1%
<4%
>98%
>95%
>67%
>95%
<2%
>95%
>95%
>95%
< 5%
>95%

Dentre os indicadores do PGMQ-SMP, o relacionado diretamente com o fator
mobilidade é o SMP7 (Taxa de Queda de Ligação). Este é calculado pela razão da
quantidade de chamadas

interrompidas

com a quantidade de chamadas

completadas em cada PMM (Período de Maior Movimento).
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A fim de garantir que não haja quedas nas chamadas com o usuário em mobilidade
as tecnologias celulares são providas de um recurso denominado Handover ou
handoff. Este recurso permite que o terminal móvel transite entre as células de rádio
do sistema móvel celular de forma transparente ao usuário, sem queda das
chamadas.

O Handover pode ser estabelecido pelo terminal móvel ou pela ERB (Estação Rádio
Base) corrente. Os potenciais alvos para realizar o Handover são chamados de
“vizinhos”, que são agrupados em “listas de vizinhos” em cada ERB.

Vários parâmetros podem ser utilizados para alimentar o algoritmo de decisão para
realização do Handover: RSS (Relative Signal Strength), BER (Bit Error Rate), BLER
(Block Error Rate), SNR (Signal to Noise Ratio), entre outros.

O termo Handover Vertical é utilizado quando há o Handover entre diferentes
domínios (ex: de Wi-Fi para UMTS ou vice-versa). Nesses casos, além dos
parâmetros de rádios utilizados no Handover convencional são levados em conta
outros fatores no algoritmo de decisão, tais como: preferências do usuário,
condições da rede vizinha, tipo de aplicação, custo, entre outros.
3.2

Arquitetura Básica

De

acordo com

Munasinghe (2008),

a

arquitetura

ideal

para

prover

a

interoperabilidade entre redes heterogêneas e o Handover Vertical é apresentada na
Figura 3-1.
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HSS

Rede Destino
UMTS ou IMS

S-CSCF I-CSCF

UE 2
I-CSCF
GGSN
Rede IMS Origem

Rede UMTS Visitada
Emulador
SGSN
WLAN

P-CSCF
SGSN

Wi-Fi

Sinalização via Wi-Fi
Sinalização via UMTS
Tráfego via Wi-Fi

UMTS

Tráfego via UMTS

UE 1

Figura 3-1 - Arquitetura IMS com Handover entre UMTS e Wi-Fi
Fonte: Munasinghe (2008), p. 45

Na figura apresentada, o fluxo de dados é originado pelo UE 1 (User Equipment 1)
atravessando os equipamentos SGSN (Serving GRPS Support Node) e GGSN
(Gateway GRPS Support Node) da rede UMTS visitada, buscando o UE 2. O modelo
apresentado é chamado mestre-escravo, onde se utiliza o GGSN como elemento
comum entre as redes UMTS (mestre) e Wi-Fi (escravo) de forma a evitar tráfego
intra domínios, simplificando a arquitetura da operadora, diferentemente do modelo
apresentado por Salkintzis et al. (2008). Seja qual for a arquitetura adotada, o fluxo
de dados não é encaminhado à rede IMS, que faz somente o tratamento da
sinalização.

A sinalização (utilizando SIP) parte do UE 1 e é encaminhada pelo GGSN para o PCSCF da operadora visitada, que é responsável por realizar o primeiro tratamento
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das mensagens e encaminhamento via I-CSCF ao S-CSCF da rede de origem do
usuário, sendo este último responsável por estabelecer a sessão do usuário.
Durante a troca de mensagens SIP, o SGSN e GGSN atuam somente
encaminhando as mensagens.
3.3

Estabelecimento da sessão

O estabelecimento de uma sessão SIP em um ambiente UMTS IMS envolve uma
série de operações. Os passos principais para obtenção do acesso a serviços SIP
são:

a. Inicialização do UE e registro em uma rede UMTS;
b. Estabelecimento de uma sessão de dados;
c. Identificação do P-CSCF da rede visitada.

Com a identificação do P-CSCF ocorre o registro de serviço com o objetivo de
permitir à rede IMS conhecer a localização do UE. O UE age como um cliente SIP e
envia uma mensagem de registro à rede de origem por meio do P-CSCF visitado.

Na rede de origem o I-CSCF notifica o HSS com a localização corrente do UE para
atualizar o perfil do usuário e verifica se o mesmo está autorizado a ascender na
rede visitada, uma vez autorizado um S-CSCF adequado é atribuído ao UE.

A Figura 3-2 mostra um fluxo de mensagens para realização do Handover Vertical
da rede UMTS para Wi-Fi. Pode-se observar que o procedimento de originação do
UE é de enviar uma mensagem SIP INVITE que é encaminhada pelo P-CSCF (via ICSCF) para o S-CSCF da rede de origem do usuário. Este último encaminha a
mensagem até a rede do usuário de destino (Corresponding Node – CN). A
mensagem SIP INVITE transporta um corpo SDP (Session Description Protocol) que
contém o endereço IP e os números das portas que o UE de origem espera receber
o tráfego de dados. Este passo é importante pois alguns serviços (ex: voz)
necessitam que sejam atendidos pré-requisitos (ex: QoS) antes do estabelecimento
da sessão de mídia.
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A mensagem SIP 183 (Session Progress) retorna um corpo SDP que contém os
tipos de mídias e CODECs (Codificadores / Decodificadores) que o usuário de
destino suporta para o estabelecimento da sessão.

UMTS UI

Wi-Fi UI

User Interface

User Interface

P-CSCF

S-CSCF

CN
Corresponding Node

1. INVITE (CALL ID:1)
2. 183 Session Progress
3. PRACK
4. 200 OK
5. UPDATE
6. 200 OK
7. ACK
Transferência de dados via UMTS
Gatilho para Handoff
8. REFER (Refer To:<CN; Replaces: Call ID:1>; Referred-By:UMTS UI)
9. 202 Accepted
10. INVITE (Replaces: CALL ID:1)
11. 200 OK
12. NOTIFY
13. ACK
14. NOTIFY
Transferência de dados via Wi-Fi
15. BYE
16. OK

Figura 3-2 – Fluxo de Handover Vertical UMTS para Wi-Fi
Fonte: Munasinghe (2008), p. 47

3.4

Handover Vertical – UMTS para Wi-Fi

Quanto o UE, que está conectado à rede UMTS, detecta a presença de uma rede
Wi-Fi, o procedimento de Handover Vertical pode ser inicializado. Isto depende
basicamente das configurações de perfil estabelecidas pela operadora. Uma dessas
configurações pode permitir o Handover Vertical quando da detecção de
sobreposição (overlap) entre as redes a partir de uma determinada condição de RF
(rádio freqüência).

A Figura 3-3 apresenta os cenários de Handover Vertical com cobertura sobreposta
e sem sobreposição. Pode-se observar o aumento do nível do sinal Wi-Fi entre t0 e
t1. Conforme a intensidade do sinal Wi-Fi aumenta até o nível alto, um algoritmo de
decisão é ativado para seleção de qual rede será utilizada. Além do nível de sinal, o
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algoritmo deve levar em consideração outras condições, tais como: largura de banda
requisitada/disponível, atraso e preferências do usuário/operadora.

No caso da decisão ser a de realizar o Handover da rede UMTS para a rede Wi-Fi, o
próximo passo é de ativar a interface Wi-Fi existente no UE e iniciar os
procedimentos de Handover. Na arquitetura IMS o Handover utiliza três mecanismos
diferentes: método SIP ReINVITE, 3pcc (Third party call control) e método SIP
REFER. O primeiro informa a nova localização do usuário (rede Wi-Fi), o segundo é
para estabelecer o contato entre UMTS e Wi-Fi e o terceiro é utilizado para transferir
a sessão entre as diferentes redes.

Wi-Fi

UMTS
Potência
Sinal Wi-Fi
Nível Alto
Nível Baixo

Fluxo da
Sessão

UMTS

t0

Wi-Fi

t1

UMTS

t2

Início do
Algoritmo
de Seleção
de Rede

t3
Handover
Vertical
UMTS  Wi-Fi

Ativação da
Interface Wi-Fi e
negociação da
sessão SIP

Cobertura com Sobreposição (Overlap)

Início do
Algoritmo
de Seleção
de Rede

t4
Handover
Vertical
Wi-Fi  UMTS

Ativação da
Interface UMTS e
negociação da
sessão SIP

Cobertura sem Sobreposição

Figura 3-3 – Cenários de Handover Vertical para cobertura sobreposta e sem sobreposição
Fonte: Munasinghe (2008), p. 50

Os passos principais para realização do Handover Vertical, ilustrado na Figura 3-3,
são apresentados a seguir:
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a. A interface UMTS notifica a interface Wi-Fi com uma requisição SIP REFER
(passo 8 da Figura 3-2). Esta requisição contém uma linha de cabeçalho
“Refer-To” contendo a URI (Uniform Resource Identifier) de destino e um
cabeçalho “Replaces” identificando a sessão existente a ser substituída pela
nova sessão;
b. A interface Wi-Fi envia ao CN (Corresponding Node) uma mensagem SIP
INVITE contendo um cabeçalho “Replaces” recebido anteriormente via SIP
REFER (passo 10 da Figura 3-2). Além disso, o novo endereço IP e os
números das portas são incluídas no corpo SDP desta mensagem. O recibo
do cabeçalho indica que a sessão será substituída por outra;
c. A interface Wi-Fi estabelece a sessão com o CN, em seguida envia uma
requisição NOTIFY à interface UMTS atualizando o estado final da transação
REFER (passo 12 da Figura 3-2). Esta mensagem NOTIFY contém a
informação da nova sessão estabelecida, permitindo que a interface UMTS
posteriormente recupere o controle da sessão, caso seja desejável;
d. Uma vez estabelecida a sessão a interface UMTS permanece inativa (passos
15 e 16 da Figura 3-2);

No processo descrito acima, o gatilho SIP INVITE não destroi a sessão inicial que
continua a ser processada normalmente, isto garante que em caso de falha do
processo de Handover a sessão possa ser recuperada pela interface UMTS.
3.5

Recuperação da sessão – Wi-Fi para UMTS

Quando o UE move-se para fora da cobertura Wi-Fi, como ilustrada na Figura 3-3,
mas não existe cobertura UMTS (neste exemplo). Neste caso, a interface Wi-Fi pode
perder a conectividade com o CN antes da recuperação da sessão pela interface
UMTS, podendo resultar na queda da sessão; para estes casos a solução é manter
a interface Wi-Fi ativa mesmo abaixo do menor nível de sinal pré-estabelecido para
realização do Handover. Dessa forma procura-se “estender” a sessão até que se
alcance a cobertura UMTS.

Quanto o UE passa a captar a cobertura UMTS a recuperação da sessão por esta
interface é apresentada na Figura 3-4.
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UMTS UI

Wi-Fi UI

P-CSCF

S-CSCF

CN

Transferência de dados via Wi-Fi
Gatilho para Handoff
17. REFER (Refer To:<UMTS;method=REFER?Refer-To:<CN>>)
18. 202 Accepted
19. REFER (Refer To:<CN;Replaces:Call ID:1>;Referred-By:Wi-Fi UI)
20. INVITE (Replaces: Call ID:1)
21. 200 OK
22. ACK
Transferência de dados via UMTS
23. BYE
24. OK

Figura 3-4 – Recuperação de sessão baseada em IMS-SIP
Fonte: Munasinghe (2008), p. 52

Pode-se observar a necessidade da interface UMTS receber uma mensagem
REFER (passo 19) contendo a URI “Referred-By”. Entretanto, é necessário antes
notificar a interface Wi-Fi quanto à essa necessidade, dessa forma a interface UMTS
envia uma mensagem REFER para a interface Wi-Fi (passo 17).

Essa mensagem, também chamada “nested REFER”, que é um pedido de REFER
por meio uma requisição REFER, está previsa na recomendação IETF:RFC3892
(2004). A URI “Refer-To” da mensagem “nested REFER” especifica a interface
UMTS como o remetente e que a remessa deve ser em forma de uma requisição
REFER.

A seguir, a interface UMTS sinaliza que está pronta para iniciar a sessão com o CN
por meio do envio da mensagem SIP INVITE com cabeçalhos “Replaces” e
“Referred-By”, que substituirão a sessão anterior existente com o CN (passos 20 a
22). Após o aceite pelo CN para a sessão com a interface UMTS, a sessão existente
com a interface Wi-Fi é terminada (passos 23 e 24).
3.6

Histórico da Continuidade do Serviço de Voz no ambiente IMS

Na versão 6 (Rel-6) das recomendações do 3GPP foi publicada a primeira
especificação técnica relacionada ao uso de uma rede Wi-Fi controlada por IMS
(3GPP:TS23.234, 2004), possibilitando às operadoras celulares ofertarem serviços
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utilizando uma tecnologia de acesso diferente (Wi-Fi) e de forma controlada. No
início o único serviço oferecido era o de acesso à Internet.

Com a evolução dos cenários de uso do Wi-Fi em redes IMS apresentado em Mani
et al. (2007), pôde-se prover outros serviços IMS em ambiente Wi-Fi, incluindo os de
tempo real como a voz.

Nasce então, a necessidade de realizar o Handover Vertical entre as redes PS (WiFi) e CS (UMTS), de forma que o usuário não tenha sua chamada desconectada
quando da perda da cobertura da rede Wi-Fi. Este conceito leva o nome de
“Seamless Mobility” ou mobilidade contígua.

O Seamless Mobility não se limita às operadoras sem fio: as operadoras de telefonia
fixa também podem se valer do Handover Vertical entre PS e CS para prover
serviços convergentes. Este movimento leva o nome de FMC (Fixed-Mobile
Convergence).

Os trabalhos do 3GPP, que definem a continuidade do serviço de voz no IMS nas
redes PS e CS a fim de prover o Seamless Mobility, transcorrem sob a denominação
VCC - Voice Call Continuity.

O VCC é um framework responsável por gerenciar os seguintes aspectos:
a. Habilidade ao UE detectar e automaticamente selecionar a rede de acesso
apropriada (ex: Rede UMTS ou Rede Wi-Fi), baseado em políticas
estabelecidas pela operadora ou pelo próprio usuário;
b. Mecanismo para selecionar o modo de encaminhamento das chamadas de
voz terminadas ao UE, utilizando tanto o domínio CS (UMTS) quanto o
domínio PS (Wi-Fi);
c. Realização do Handover Vertical (função VCC) quando o usuário estiver se
movimento entre o domínio CS e PS (este último com conectividade com o
núcleo IMS);
d. Suporte a chamadas para/de usuários IMS que estejam utilizando rede de
Internet pública.
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Os requisitos ao VCC foram introduzidos na versão 7 das recomendações 3GPP
(Rel-7), por meio das especificações 3GPP:TS22.101 (2006) e 3GPP:TS23.206
(2006) que tratam dos aspectos do serviço, arquitetura funcional e fluxo de
informações para a funcionalidade VCC. As mesmas tiveram origem no estudo
3GPP:TR23.806 (2005) que teve como objetivos apresentar diferentes cenários e
alternativas para a concepção do VCC.

A Tabela 3.2 apresenta a relação completa das especificações 3GPP impactadas
com a introdução do VCC:
Tabela 3.2 - Especificações VCC impactadas na Rel-7
Título
Especificação
Service aspects; Service principles

TS 22.101

IP Multimedia Subsystem (IMS); Stage 2
Numbering, addressing and identification
Voice call continuity between Circuit Switched (CS) and IP
Multimedia Subsystem (IMS) Study
Voice Call Continuity (VCC) between Circuit Switched (CS)
and IP Multimedia Subsystem (IMS); Stage 2
Voice call continuity between Circuit Switched (CS) and IP
Multimedia Subsystem (IMS); Stage 3
Communication Continuity Management Object (MO)
Telecommunication management; Charging management;
Circuit Switched (CS) domain charging

TS 23.228
TS 23.003

Telecommunication management; Charging management;
IP Multimedia Subsystem (IMS) charging

TR 23.806

Categoria
Estágio 1
Aspectos de Serviço

Estágio 2
Realização Técnica

TS 23.206
TS 24.206
TS 24.216
TS 32.250
TS 32.260

Estágio 3
Protocolos de
sinalização
OAM&P
Operação,
Administração,
Manutenção e
Tarifação

Fonte: 3GPP

Quando da elaboração da Rel-8, o 3GPP realizou análises nas especificações VCC
da Rel-7 e em conjunto com as conclusões do relatório 3GPP:TR23.893 (2008)
relacionado ao estudo da continuidade de sessões multimídia, gerou duas
especificações:
a. TS 23.292, que descreve o Controle de Serviços Centralizados no IMS; e
b. TS 23.237, que descreve a Continuidade de serviços IMS.

Na Rel-8, o conceito de VCC, que somente especificava o suporte à transferência
entre domínios para serviços de voz, sofreu uma evolução passando também ao
suporte à transferência inter-domínios de serviços multimídia, passando a ser
chamado de ISC (IMS Service Continuity).
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A relação de especificações 3GPP impactadas na Rel-8 é apresentada na Tabela
3.3.
Tabela 3.3 - Especificações VCC impactadas na Rel-8
Título
Especificação
IP Multimedia System (IMS) centralized services; Stage 2 TS 23.292
S2
IP Multimedia Subsystem (IMS) service continuity - S2
Internet Protocol (IP) multimedia call control protocol based on
Session Initiation Protocol (SIP) and Session Description
Protocol (SDP); Stage 3 - C1
Communication Continuity Management Object (MO) - C1
IP Multimedia Subsystem (IMS) Service Continuity; Stage 3 C1
Fonte: 3GPP

TS 23.237
TS 24.229
TS 24.216

Categoria
Estágio 2
Realização
Técnica

Estágio 3
Protocolos de
Sinalização

TS 24.237

Pelo fato da presente dissertação focar no escopo da transferência de serviços de
voz inter-domínios, ou VCC, a análise das especificações fica limitada à Rel-7 do
3GPP, não abrangendo aspectos do ISC.
3.7

Estudo inicial do VCC pelo 3GPP

As normas VCC surgiram do relatório técnico 3GPP:TR23.806 (2005), que foi um
estudo realizado pelo 3GPP quanto às alternativas para realização do VCC entre CS
e PS. As considerações reportadas neste estudo incluem requisitos globais e de
arquitetura, avaliação de potenciais soluções e outras alternativas.

Dos diferentes cenários estudados, duas alternativas se destacaram: IMS controlado
via ancoramento estático (ICSA – IMS-Controlled with Static Anchoring) e controlado
via domínio original (ODC – Original Domain Controlled).

Dessa forma, o estudo realizado no relatório técnico 3GPP:TR23.806 (2005)
procurou retratar os aspectos comuns entre as duas alternativas, determinando
também os impactos no registro, iniciação e terminação de chamadas, seleção de
domínio e serviços suplementares.

O estudo concluiu que ambas as alternativas tem vantagens e desvantagens,
ficando a critério da indústria estipular um padrão de “facto”. Entretanto, fica claro
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que a preferência do 3GPP é de utilização do ICSA, confirmado pela arquitetura
recomendada na 3GPP:TS23.206 (2006).
3.8

Estrutura atual do VCC no 3GPP

Com a introdução das recomendações 3GPP:TS22.101 (2006) e 3GPP:TS23.206
(2006), os aspectos de serviços, arquitetura e sinalização utilizada foram
formalizados conforme abaixo:
a. Seleção de Domínio;
b. Controle no IMS de chamadas VCC;
c. Procedimentos de Transferência entre Domínios;
d. Aspectos Regulatórios; e
e. Entidades VCC.

A recomendação 3GPP:TS23.206 (2006) definiu as entidades que compõem o
elemento SHCF (Seamless Handoff Control Function) apresentado em Salkintzis et
al. (2008). São elas: DTF (Domain Transfer Function), DSF (Domain Selection
Function), CSAF (CS Adaptation Function) e Serviço CAMEL (Customised
Application for Mobile Network Enhanced Logic). O detalhamento destas entidades é
apresentado no item 3.12.1.

Novos conceitos foram introduzidos no Rel-7 das recomendações 3GPP para a
definição do VCC, conforme abaixo:
a. Ancoramento no IMS: Inserção do DTF na rede de sinalização de voz, de
forma a permitir o controle da transferência da chamada entre os domínios;
b. IMRN (IP Multimedia Routing Number): é um número utilizado para
encaminhar as chamadas dentro do núcleo IMS;
c. CSRN (CS Domain Routing Number): O CSRN é um número utilizado para
encaminhar chamadas a partir do domínio PS para o domínio CS;
d. Transferência de domínio: transferência da perna de acesso (access leg) de
uma chamada de voz de um terminal do domínio CS para PS ou vice-versa,
mantendo a sessão ativa;
e. Perna de Acesso (Access Leg): Chamada de controle estabelecida entre um
terminal VCC e o DTF;
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f. Perna Remota (Remote Leg): Chamada de controle entre DTF e a parte
remota do ponto de vista do usuário VCC;
g. Terminal VCC: Equipamento utilizado pelo usuário com suporte à função
VCC;
h. VDN

(VCC

Domain

Transfer

Number):

Um

número

público

de

telecomunicações, utilizado pelo terminal para requisitar ao DTF a realizar o
VCC do domínio CS para PS; e
i. VDI (VCC Domain Transfer URI): Um URI SIP utilizado pelo terminal para
requisitar ao DTF para realizar o VCC do domínio PS para CS.

O serviço VCC é disponibilizado numa rede IMS com a implementação de duas
entidades: um terminal compatível com a funcionalidade VCC e uma aplicação VCC;
a aplicação VCC deve ser implementada na rede origem do usuário, sendo que as
chamadas originadas ou terminadas em um terminal VCC são ancoradas na
aplicação VCC em sua rede de origem para prover o Handover para o usuário
durante a transição entre os domínios CS e PS.

A função 3pcc (Third party call control) especificada na IETF:RFC3261 (2002) é
incorporada à aplicação VCC para facilitar a mobilidade inter-domínio durante o uso
do DTF.
3.9

Seleção de Domínio

A função de seleção de domínio é utilizada quando da terminação das chamadas de
voz, para determinar qual domínio será utilizado. São analisados os seguintes
aspectos:

a. O estado do terminal no domínio CS, dentre as opções: Conectado e
Desconectado;
b. A capacidade do terminal de suportar o componente de voz full-duplex em
ambiente IMS;
c. O estado do terminal no domínio PS (IMS), dentre as opções: Registrado e
Não-registrado;
d. A última rede de acesso conhecida quando o terminal estiver registrado no
domínio PS;
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e. Preferências do usuário e/ou políticas da operadora;
f. Domínio utilizado por uma chamada existente ancorada na aplicação VCC;
g. Os componentes de mídia incluídos numa sessão IMS.

No caso onde uma tentativa de entrega de chamada no domínio selecionado não é
completada, há a opção (se a política da operadora permitir) da aplicação VCC
poder tentar a entrega da chamada em outro domínio, condicionado a uma política
de re-tentativa para evitar loop de chamada.
3.10 Controle no IMS de chamadas VCC
3.10.1 Chamadas originadas por usuários VCC
O ancoramento das sessões de telefonia no IMS é controlado pelas políticas das
operadoras. A política padrão é a de que todas as sessões originadas pelos usuários
VCC, via IMS, são ancoradas no IMS, de forma a facilitar a transferência da voz para
o domínio CS. Já as chamadas de voz originadas por usuários VCC, no domínio CS,
podem ser ancoradas no domínio CS ou no IMS, dependendo das políticas
estipuladas pela operadora. Entretanto, para realizar a transferência de domínios a
chamada originada deve estar ancorada no domínio IMS.
3.10.2 Chamadas terminadas em usuários VCC
Como nas chamadas originadas, o ancoramento das sessões de telefonia é
controlado pelas políticas das operadoras. A política padrão é que as sessões IMS
em direção a um usuário VCC sejam ancoradas no IMS; já as chamadas terminadas
no domínio CS devem ser encaminhadas ao domínio IMS para facilitar a
transferência de domínio da chamada em curso. Em suma, se a chamada terminada
em um usuário VCC não estiver ancorada no domínio IMS, o VCC não é suportado.
3.11 Procedimentos de Transferência entre Domínios
Quando o terminal VCC está ativo, numa sessão de voz a continuidade entre os
domínios CS e PS (IMS) pode ser realizada por meio de procedimentos de
transferência de domínio. Para tanto, as chamadas de terminais VCC devem estar
ancoradas na aplicação VCC, na rede IMS de origem do usuário.
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A transferência de domínio é iniciada pelo terminal VCC e executada e controlada
pela aplicação VCC na rede IMS de origem.

Uma premissa básica é a de que o terminal VCC deve estar registrado
simultaneamente em ambos os domínios para realizar o procedimento de
transferência de domínio; então, quando o terminal VCC determina que a
transferência de domínio é desejável e possível, uma requisição é enviada, a partir
do terminal VCC, para o domínio destino, caso o terminal VCC ainda não esteja
registrado. Os recursos de sinalização e tráfego são alocados no domínio destino e
a sessão é transferida do domínio origem, após a transferência os recursos do
domínio origem são liberados.

A aplicação VCC, na rede IMS de origem do usuário, é responsável por gerar
informações sobre tarifação para todas as transferências de domínios das sessões
de voz do usuário VCC, com propósito de controle e cobrança.

Os requisitos apresentados a seguir são aplicáveis para transferência de domínio:
a. O início da transferência de domínio de CS para PS (ou vice-versa) para
chamadas originadas pode ser baseado nas condições do rádio e/ou na
conectividade IP no ambiente IMS; e
b. O início da transferência de domínio de CS para PS para chamadas
originadas necessita do prévio registro do endereço de contato que será
utilizado no IMS para realizar o VCC.
3.12 Entidades VCC
A Figura 3-5 apresenta a arquitetura de referência para oferta do serviço VCC com
as interfaces e entidades necessárias ao estabelecimento do serviço, que serão
detalhadas a seguir.

53

Figura 3-5 - Arquitetura de referência do VCC
Fonte: 3GPP:TS23.206 (2006), p. 11

3.12.1 Aplicação VCC
A aplicação VCC abrange uma série de funções requeridas para um terminal VCC
estabelecer chamadas de voz e controle para comutar as pernas de acesso entre
dos domínios CS e IMS mantendo a sessão ativa.

As funções que compõem a aplicação VCC são apresentadas a seguir:
3.12.1.1

DTF - Domain Transfer Function

O DTF utiliza uma interface denominada ISC (IMS Service Control) originada pelo SCSCF para execução das funções para transferência de domínio. O DTF executa as
seguintes funções:

54

a. Executa a transferência do acesso do terminal VCC entre os domínios CS e
IMS conforme requisitado pelo terminal;
b. Inserção de um 3pcc durante o estabelecimento de chamadas para permitir a
transferência entre dos domínios CS e IMS;
c. Manter políticas de transferência de domínio;
d. Manter informação que descreve o domínio corrente utilizado pelo usuário
VCC na sessão ativa para uso de uma seleção de domínio subsequente;
e. Prover os dados específicos para transferência de domínio;
f. Preservar a informação necessária para entregar a identidade da linha do
chamador para sessões de voz ancoradas no IMS; e
g. Preservar a informação necessária para entregar a identidade da linha
conectada para sessões de voz ancoradas no IMS.
3.12.1.2

DSF - Domain Selection Function

O DSF provê a seleção do domínio que está sendo utilizado para entrega das
chamadas terminadas em terminais VCC, conforme especificado pelas políticas da
operadora ou preferência dos usuários. Além disso, realiza as seguintes funções:

a. Determina o estado do registro IMS;
b. Determina o estado do registro CS;
c. Comunica-se com o DTF para receber o domínio corrente utilizado pelo
terminal VCC; e
d. Determina o CSRN (CS Domain Routing Number).
3.12.1.3

CSAF - CS Adaptation Function

O CSAF atua como um proxy para os terminais VCC, dentro do IMS, para chamadas
originadas no CS e para pernas estabelecidas de transferência de domínio para CS.
Além disso, realiza as seguintes funções:

a. Identifica o usuário VCC para IMS das originações em CS;
b. Comunica dados relacionados a chamadas, a partir do domínio CS, para o
IMS; e
c. Aloca e libera o IMRN para encaminhar chamadas CS para IMS.
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3.12.1.4

Serviço CAMEL

A função do serviço CAMEL opera independentemente ou em colaboração com o
CSAF, desempenhando as seguintes funções:

a. Define as políticas de encaminhamento no CS;
b. Aloca o IMRN para encaminhar chamadas do CS para IMS;
c. Comunica dados relacionados a chamadas do CS para IMS;
d. Re-encaminha chamadas CS para IMS, utilizando IMRN; e
e. Resolve os PSIs (Public Service Identifier) dos servidores de aplicação VCC
para o VDN durante a transferência para CS.
3.12.2 VCC UE - VCC User Equipment
O terminal VCC é um equipamento do usuário capaz de ativar uma subscrição VCC,
suporta voz sobre ambos os domínios IMS e CS. O terminal VCC desempenha as
seguintes funções:

a. Armazena e aplica as políticas de seleção de domínio para chamadas
originadas e transferência de domínios;
b. Seleciona qual domínio será utilizado para originar as chamadas;
c. Comunica as preferências do usuário, de forma a indicar qual domínio é
preferível para terminação de chamadas;
d. Aplica as políticas recebidas pela operadora para processar requisições de
chamadas VCC;
e. Armazena o VDN e VDI para execução da transferência de domínios; e
f. Permite que os valores de VDN e VDI armazenados sejam modificados.
3.13 Conclusão
Com base nos conceitos apresentados nesta seção, pode-se observar a
necessidade regulatória da existência do VCC nas operadoras móveis que optarem
por adotar uma rede híbrida de CS e PS para oferta do serviço de voz.

Pelo fato da presente dissertação focar no escopo da transferência de serviços de
voz inter-domínios, ou VCC, a análise das especificações do grupo 3GPP fica
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limitada à Versão 7 (Rel-7), não abrangendo aspectos do ISC (IMS Service
Continuity).

O grupo 3GPP realizou estudos para definição de dois cenários de VCC: Controlado
pelo Domínio de Origem (ODC) e Controlado via IMS (ICSA), sendo que este último
será o escopo da presente dissertação pelo fato de ser o cenário seguido
atualmente pelo 3GPP para desenvolvimento das recomendações.

Posicionou-se ainda o VCC dentro do cenário das telecomunicações, incluindo as
redes de telefonia e de Internet, onde se verificou que o VCC enquadra-se num
ambiente de convergência entre redes PS (utilizadas pela telefonia e Internet) e
redes CS (utilizadas pela telefonia exclusivamente) num ambiente de mobilidade
(redes móveis). Estes conceitos são fundamentais para a modelagem da arquitetura
de rede apresentada nas seções subsequentes.
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4 PROPOSTA DE ARQUITETURA DE REDE DE TELEFONIA COM
VCC
4.1

Introdução

Esta seção apresenta a proposta de arquitetura de rede de telefonia pública com
suporte à convergência horizontal; para tanto esta rede deve ser provida com a
funcionalidade de Handover entre redes de acesso heterogêneas, também
chamadas de Handover Vertical (VCC), especificado pelo 3GPP, modelado de
acordo com as normas ISO/IEC 10746 (1996) e ISO/IEC 19793 (2008).

A modelagem apresentada nesta seção foi realizada com o apoio do programa
“MagicDraw”

desenvolvido

pela

empresa

“No

Magic

Inc.”

disponível

em

http://www.magicdraw.com e equipado com o complemento “MagicDraw v15+ plugin
for RM-ODP and UML4ODP” desenvolvido por Jose Raul Romero e Juan Ignacio
Jaen, disponível em http://www.jrromero.net/tool_mdplugin.html.

A norma ISO/IEC 19793 (2008) prevê a especificação das cinco visões citadas
anteriormente (Empresa, Informação, Computação, Engenharia e Tecnologia), e,
além disso, também, a especificação das correspondências entre as visões,
conforme apresentado na Figura 4-1.

As extensões em UML destacadas no texto são aquelas que foram consideradas
essenciais e primordiais para o detalhamento da modelagem.
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Figura 4-1 - Especificação do Sistema VCC segundo a ISO/IEC 19793
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008), p. 66

4.2

Projeto Lógico

4.2.1 Visão Empresa
Esta visão tem como objetivo especificar o propósito, escopo e políticas que
governam as atividades do sistema modelado dentro da organização de que faz
parte.

A Visão Empresa, segundo a ISO/IEC 19793 (2008), segue uma “linguagem
empresa”, especificada em ISO/IEC 15414 (2005), cujos conceitos básicos são
descritos a seguir:
a. Conceitos de Sistema: A Visão Empresa descreve o Sistema ODP e seus
aspectos relevantes em seu meio ambiente, onde o Sistema ODP é um tipo
de objeto empresa. O Sistema ODP tem um escopo, que define o
comportamento esperado, e um campo de aplicação, que descreve as
propriedades de usabilidade.
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b. Conceitos de Comunidade: Uma comunidade é uma configuração de objetos
empresa que tem o objetivo de alcançar um objetivo definido. Para alcançar
esse objetivo a comunidade obedece a políticas gerando um comportamento
que pode ser desmembrado em diferentes ações. Os objetos empresa podem
ser classificados de três formas: se participa da ação é um ator, se
mencionado é um artefato e se for necessário e necessitar de alocação ou
tornar-se indisponível é chamado de recurso. O comportamento é
regulamentado por contratos.
c. Conceitos de Política: Uma política é um conjunto de regras criadas para
atingir um objetivo definido e delimita o comportamento dentro de uma
comunidade.
d. Conceitos de Responsabilidade: Uma parte é considerada uma pessoa ou
entidade que tenha algum direito, poder ou dever sobre outra pessoa e que
possa ser responsabilizada por suas ações. Uma parte pode delegar funções
a outro objeto empresa.
e. Estrutura da especificação da Visão Empresa: É baseada na estruturação das
comunidades, levando-se em conta os seguintes aspectos: objetivos e
comportamento.

O Sistema VCC possui duas comunidades: Usuário e Operadora, que tem como
objetivo:
a. Comunidade Usuário: usufruir do serviço de VCC oferecido pela Operadora;
b. Comunidade Operadora: disponibilizar o serviço de VCC para os Usuários.

A especificação geral da Visão Empresa é apresentada na Figura 4-2, onde são
apresentadas

as

comunidades

“EV_Community”

em

seus

pacotes

“EV_CommunityContract”. Os diferentes estereótipos representam os diferentes
papéis dos elementos no modelo. O pacote “Objetos Empresa (Global)”,
representada na Figura 4-2 por “E_Spec”, apresenta entidades com escopo superior
ao sistema modelado, cuja relação de dependência está representada por
“EV_RefinesAsCommunity”.
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Figura 4-2 - Visão Empresa - Diagrama de Pacotes - Sistema VCC
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008), p. 68

Os detalhes das Comunidades Usuários e Operadora são apresentados na Figura
4-3 e Figura 4-4, onde são apresentados o objetivo “EV_Objective” e três pacotes
adicionais:

Papéis,

Políticas

e

Objetos

Empresa

(objetos

específicos

comunidade).

Figura 4-3 - Visão Empresa - Comunidade Usuário - Diagrama de Pacotes - Objetivo
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008), p. 69

da
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Figura 4-4 - Visão Empresa - Comunidade Operadora - Diagrama de Pacotes - Objetivo
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008), p. 69

Para especificar os comportamentos são identificados os processos existentes em
cada comunidade que contribuirão para o atendimento dos objetivos.

Segundo a ISO/IEC:19793 (2008 p. 18):
“Um comportamento é um conjunto de ações, restrito a quando elas podem
ocorrer. Não é representado por nenhum elemento UML. Os processos
(compostos

de

passos)

especificam

comportamentos

e

realizam

determinados sub-objetivos de uma comunidade”.

Os principais processos identificados para as comunidades Usuário e Operadora
são apresentados na Figura 4-5 e Figura 4-6 e recebem o estereótipo de
«EV_Process».
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Figura 4-5 - Visão Empresa - Comunidade Usuário - Diagrama de Objetos - Processos
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008), p. 69

Figura 4-6 - Visão Empresa - Comunidade Operadora - Diagrama de Objetos - Processos
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008), p. 69

Cada um dos processos pode ser representado por Diagramas de Atividade,
detalhando os passos do processo («EV_Step») e identificando os papéis envolvidos
(«EV_Role») nesses passos, como atores, como artefatos (relação entre um objeto
empresa e uma ação «EV_Artefact») ou como recursos.

Os processos de estabelecimento de chamadas de voz nos domínios CS e PS,
considerados como os de maior importância, são apresentados a seguir:
a. Chamada de voz via rede UMTS, na Figura 4-7; e
b. Chamada de voz via rede IMS, na Figura 4-8.

No Diagrama de Atividade pode-se observar os comportamentos dos papéis
envolvidos, no estabelecimento de chamadas de voz via rede UMTS. Identifica-se a
necessidade de realizar um “ancoramento” no VCC já na fase de registro do usuário,
dessa forma o VCC mantém o conhecimento de qual domínio o usuário está
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disponível em tempo real. Quando da solicitação do serviço de voz, o VCC também
é acionado e se encarrega de solicitar à Rede UMTS que encaminhe a chamada à
Rede IMS que têm a função de estabelecer a chamada com o Usuário “B”.

Figura 4-7 - Visão Empresa - Comunidade Usuário - Diagrama de Atividades - Processo Chamada de
voz via rede UMTS
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008), p. 70 e 3GPP (2005), p. 22

Para o estabelecimento de chamadas em ambiente IMS a Rede IMS também realiza
a “ancoragem” no VCC de forma a manter a localização do usuário atualizada. Neste
cenário a Rede IMS também é a responsável por encaminhar a chamada ao Usuário
“B”.

Figura 4-8 - Visão Empresa - Comunidade Usuário - Diagrama de Atividades - Processo Chamada de
voz via rede IMS
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008), p. 70 e 3GPP (2005), p. 19
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Segundo a ISO/IEC:19793 (2008) a configuração de uma comunidade é modelada
de acordo com o modo que os objetos empresa interagem por meio de seus papéis,
definindo um comportamento, para atingir o objetivo da comunidade.

Os papéis “EV_Role” desempenhados pelos atores especificados nas Comunidades
Usuário e Operadora para modelagem de um sistema VCC são apresentados na
Figura 4-9 e na Figura 4-10.

Percebe-se que a Comunidade Usuário possui três papéis: Usuário VCC, Usuário
UMTS-Only e Usuário IMS-Only. A Comunidade Operadora conta com vários papéis:
Rede UMTS, Rede IMS, VCC, Aprovisionamento e Administrador.

Figura 4-9 - Visão Empresa - Comunidade Usuário - Diagrama de Pacotes - Papéis
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008), p. 73
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Figura 4-10 - Visão Empresa - Comunidade Operadora - Diagrama de Pacotes - Papéis
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008), p. 73

A Figura 4-11 apresenta a interação entre os papéis para o processo “Realizar
VCC”, de forma a definir um comportamento.
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Figura 4-11 - Visão Empresa - Diagrama de Objetos - Interação - Processo “Realizar VCC”
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008), p. 74

A fim de identificar os objetos empresa existentes em cada comunidade, são
especificados os papéis desempenhados pelo atores, por meio da associação
“EV_FulfilsRole”, conforme apresentado na Figura 4-12.
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Figura 4-12 - Visão Empresa - Comunidade Operadora - Diagrama de Objetos - Papéis dos Atores
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008), p. 75

A relação entre os objetos empresa que possuem papéis nas Comunidades Usuário
e Operadora são apresentadas na Figura 4-13.
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Figura 4-13 - Visão Empresa - Diagrama de Pacotes - Objetos Empresa
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008), p. 76

Como último passo para especificação da Visão Empresa são identificadas as
políticas que governam o comportamento dos principais componentes relativos ao
Sistema VCC; o diagrama de pacotes de Políticas é apresentada na Figura 4-14.
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Figura 4-14 - Visão Empresa - Diagrama de Pacotes - Políticas
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008), p. 78

O diagrama de pacotes que define as políticas aplicadas nas comunidades é
detalhado relacionando as entidades conforme abaixo:
a. «EV_AffectedBehaviour»: Elementos relacionados de alguma forma à política
(requisitados, proibidos, permitidos ou autorizados).
b. «EV_ControllingBehaviour»: Elementos ou processos que controlam e
alteram a política funcionalmente.

Uma distinção importante no conceito de políticas desse diagrama é a diferenciação
entre os elementos «EV_PolicyValue» , que é um conjunto de regras que entram em
vigor em determinados períodos somente e o «EV_PolicyEnvelope», que é um
conjunto de regras aplicadas diariamente no processo de operação.

No modelo apresentado, foram identificados como «EV_PolicyValue» o elemento
“Regras de Negócio” que especifica as regras a serem aplicadas no Sistema VCC,
de acordo com as decisões de negócio da empresa operadora de telecomunicações,
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em termos financeiros e operacionais. O «EV_PolicyEnvelope», identificado como
“Políticas do Negócio”, traduz o modelo de negócios em configurações e parâmetros
que regulam o comportamento dos usuários a todo momento durante a operação e
traz, ainda, uma nota explicativa das políticas que ele define. Existem duas
associações entre os elementos PolicyValue e o PolicyEnvelope: uma agregação
implicando que a Política de Operação possui Regras de Negócio e uma associação
normal que indica a relação com o valor da política corrente no momento.

Os elementos (papéis e processos) envolvidos na Política do Negócio e de
Regulamentação são apresentados na Figura 4-15 e na Figura 4-16.

Figura 4-15 - Visão Empresa - Comunidade Usuário - Diagrama de Objetos - Políticas
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008), p. 79
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Figura 4-16 - Visão Empresa - Comunidade Operadora - Diagrama de Objetos - Política
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008), p. 79

4.2.2 Visão Informação
A Visão Informação se preocupa com a modelagem da informação que será
manipulada pelo sistema estudado, sem se preocupar com detalhes de
implementação ou protocolos que serão abordados em outras Visões. Esta Visão
está dividida em três esquemas:
a. Invariante
b. Estático
c. Dinâmico

Os diagramas modelados para esta Visão são agrupados em quatro pacotes
pertencentes ao «IV_InformationSpec», como mostra a Figura 4-17: “Objetos
Informação”, “Ações Informação”, “Sistema antes do VCC” e “Sistema após o VCC”.
O pacote “Sistema após o VCC” na presente dissertação foi utilizado para
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demonstrar a mudança de estado que ocorre quando da necessidade do VCC que é
feita sob demanda.

Figura 4-17 - Visão Informação - Diagrama de Pacotes - Sistema VCC
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008), p. 81

4.2.2.1 Esquema Invariante
Segundo a ISO/IEC:19793 (2008), o esquema invariante especifica os tipos dos
objetos informação, cujos estados sempre são satisfeitos independentemente do
comportamento do sistema. É representado por um diagrama de classes com o
estereótipo “IV_InvariantSchema”, que especifica uma série de tipos de objetos,
possíveis relacionamentos e restrições.

As associações dos diferentes objetos informações são representadas por classes
abstratas, relações de agregação e multiplicidades. As classes apresentam atributos
que cada elemento pode manipular e que sempre serão satisfeitos sob quaisquer
comportamentos, por exemplo:
a. Um usuário deve possuir identidade pública e privada; e
b. Um usuário deve ser “localizável”.
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Figura 4-18 - Visão Informação - Esquema Invariante - Diagrama de Classes - Objetos Informação
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008), p. 81

No diagrama de classes “Ações Informação” são apresentadas as ações “IV_Action”
suportadas pelos objetos informação. Cada ação é responsável pela modificação de
estados dos objetos, representados por estágios na máquina de estados
apresentados nos diagramas do esquema dinâmico.

O diagrama “Ações Informação” do sistema VCC é apresentado na Figura 4-19.
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Figura 4-19 - Visão Informação - Esquema Invariante - Diagrama de Objetos - Ações Informação
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008), p. 82

A seguir são apresentados os diagramas do esquema estático “IV_StaticSchema”
que especificam o estado de um ou mais objetos informação, em determinados
instantes do tempo. Isto permite a observação do comportamento do fluxo de
informação em momentos estratégicos, visando sua posterior implementação.

Optou-se na presente dissertação por apresentar como “Sistema antes do VCC”
(Figura 4-20) o sistema com um usuário VCC com a chamada estendida na Rede
UMTS (<<IV_Object>>Usuário VCC:Localização=1), demonstrando que a rede
preferencial é a IMS (<<IV_Object>>Políticas VCC:Rede Preferencial=0), mas a
mesma não tem QoS que suporte o serviço de voz (<<IV_Object>>Rede
IMS:QoS=0).

Já o diagrama do “Sistema após o VCC” (Figura 4-21) apresenta o usuário com o
VCC realizado para a Rede IMS (<<IV_Object>>Rede IMS:Status=1) e com as
mudanças de estados: qual a rede utilizada no momento, o estado da outra rede,
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disponibilidade da outra rede, etc. (ex:. <<IV_Object>>Sistema VCC:Localização=1)
que ocorreram após o Handover.

Figura 4-20 - Visão Informação - Esquema Estático - Diagrama de Objetos - Sistema antes do VCC
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008), p. 84

Figura 4-21 - Visão Informação - Esquema Estático - Diagrama de Objetos - Sistema após VCC
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008), p. 85

Finalizando a Visão Informação, são definidos os esquemas dinâmicos do sistema
“IV_DynamicSchema”, onde são descritas as mudanças de estados no decorrer do
tempo, por meio de diagramas de estado ou máquinas de estado.
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A Figura 4-22 detalha a maquina de estado do comportamento dinâmico do “Sistema
VCC”, onde a ação informação “requisitaVCC” inicia o ciclo de vida do sistema VCC.

Figura 4-22 - Visão Informação - Esquema Dinâmico - Diagrama de Estados - Processo “Realiza
VCC”
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008), p. 86

4.2.3 Correspondências entre Visões Empresa e Informação
As correspondências entre Visões Empresa e Informação são expressas em pacote
correspondente, como apresentado na Figura 4-23. Podem-se observar as
associações entre os objetos empresa: “Usuário IMS”, “Usuário UMTS” e “VCC” e os
objetos informação: “Rede IMS”, “Rede UMTS”, “Usuário VCC” e “Sistema VCC”.

77

Figura 4-23 – Correspondência E-I - Diagrama de Objetos
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008), p. 87

4.2.4 Visão Computação
Na Visão Computação é apresentada a distribuição do processamento do sistema,
porém sem os mecanismos de interação responsáveis pela execução da mesma. A
especificação computacional decompõe o sistema em objetos computacionais que
realizam funções individuais e interagem através das interfaces. Também provê as
decisões básicas de como distribuir os trabalhos, devido ao fato que os objetos
podem ter mecanismos de comunicações que suportem o comportamento de suas
interfaces.

A especificação da Visão Computação é baseada no modelo de objeto
computacional que define:

a. A forma que a interface de um objeto pode ter;
b. A maneira que as interfaces podem ser ligadas e as formas de
interação entre eles;
c. As ações que um objeto pode realizar nomeadamente a criação de
novos objetos e interfaces e os estabelecimentos de ligações;
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O modelo de objeto computacional fornece a base para garantir a coerência entre a
engenharia e diferentes especificações da tecnologia (incluindo linguagens de
programação e mecanismos de comunicação), uma vez que deve ser coerente com
o mesmo modelo de objeto computacional. Essa consistência permite abrir o inter
funcionamento e a portabilidade de componentes na aplicação resultante.

A linguagem computacional permite modelar a restrição sobre a distribuição de uma
aplicação (em termos dos contratos associados a interfaces individuais e
associações de interface de objetos computacionais) sem especificar o grau real da
distribuição da especificação computacional; este último é especificado nas Visões
Engenharia e Tecnologia.

A Figura 4-24 apresenta a estrutura básica da especificação da Visão Computação
relativa ao Sistema IMS-VCC: nela pode-se observar os elementos que serão
especificados: Modelo de Objetos, Modelo de Interfaces, Tipos de Dados e
Assinatura de Interfaces.

Figura 4-24 - Visão Computação - Diagrama de Pacotes - Sistema VCC
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008)
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4.2.4.1 Modelo de Objetos
No Modelo de Objetos é apresentada a arquitetura em alto nível, onde no Sistema
IMS-VCC pode-se observar quatro componentes principais: UE (User Equipment),
CSCF (Call Session Control Function), MSC (Mobile Switching Center) e AS
(Application Server).

O MSC é o controlador de chamadas para o ambiente CS, conforme apresentado
em Salkintzis et al. (2008) – Figura 2-12.

O UE representa o dispositivo do usuário que pode interagir com dois componentes:
CSCF na Rede IMS e MSC na Rede UMTS. As duas redes por fim comunicam-se
com o servidor de aplicação AS, conforme Figura 4-25.

Figura 4-25 - Visão Computação – Diagrama de Objetos - Modelo de Objetos
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008), p. 89

4.2.4.2 Assinatura de Interfaces
A Figura 4-26 apresenta as interfaces, que especificam as assinaturas de interação
do Sistema IMS-VCC, classificadas como “operation interface signature”, pois todos
os mecanismos de interação foram modelados como tal. A forma de identificar essas
operações é por meio da Visão Empresa e Informação, onde capta-se as operações
computacionais relevantes, bem como as etapas e ações dos objetos. De acordo
com a ISO/IEC:19793 (2008), a maneira como as interfaces são agrupadas é
baseada na similaridade das funcionalidades oferecidas em cada operação.
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O Sistema IMS-VCC tem duas assinaturas de interface, divididas conforme a rede
utilizada (IMS ou UMTS). Baseada na filosofia cliente-servidor as interfaces
suportam atributos de solicitação e resposta.

Figura 4-26 - Visão Computação - Diagrama de Pacotes - Assinatura de Interfaces
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008), p. 90

4.2.4.3 Modelo de Interfaces
Após a definição da arquitetura em alto nível, os componentes são detalhados
internamente, conforme apresentado na Figura 4-27.

Figura 4-27 - Visão Computação - Diagrama de Pacotes - Modelo de Interfaces
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008), p. 90
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4.2.4.4 Tipos de Dados
Os atributos definidos em cada componente detalhado no Modelo de Interfaces são
apresentados no diagrama de pacotes “Tipos de Dados”, conforme apresentado na
Figura 4-28.

Figura 4-28 - Visão Computação - Diagrama de Objetos - Tipos de Dados
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008), p. 91

4.2.5 Correspondências entre Visões Empresa e Computação
As correspondências entre Visões Empresa e Computação são expressas no pacote
correspondente apresentado na Figura 4-29. Nesta, pode-se observar as
correspondências entre os objetos “VCC”, “Usuário UMTS” e “Usuário IMS” da Visão
Empresa e os objetos computação AS, UE, MSC e CSCF.
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Figura 4-29 – Correspondência E-C - Diagrama de Pacotes
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008), p. 92

4.2.6 Correspondências entre Visões Informação e Computação
As correspondências entre Visões Informação e Computação são apresentadas na
Figura 4-30, onde os objetos informação: “Usuário VCC”, “Sistema VCC”, “Rede
IMS” e “Rede UMTS” correspondem aos objetos computação: UE, AS, CSCF e
MSC, respectivamente.
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Figura 4-30 – Correspondência I-C - Diagrama de Objetos
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008), p. 93

4.2.7 Visão Engenharia
A Visão Engenharia apresenta os mecanismos e as funções necessárias para apoiar
a interação distribuída entre os objetos no sistema modelado. Uma especificação de
engenharia define a estrutura de nó (núcleo, cápsula, objetos básicos de
engenharia, canal e as funções de gestão).
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A definição da configuração do BEO (Basic Engineering Object), bem como os
Domínios de Comunicação e de Referência das Interfaces são os componentes
definidos para a especificação da Visão Engenharia, conforme a Figura 4-31.

Figura 4-31 - Visão Engenharia - Diagrama de Pacotes – Sistema VCC
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008)

4.2.7.1 Configuração BEO
Na Configuração BEO são apresentados os nós e canais que interagem com os
BEOs do sistema especificado.

Verifica-se que o nó “VCC Server” é detalhado nos objetos: DTF, DSF, CSAF e
CAMEL Services conforme funções já descritas na Seção 3.
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Figura 4-32 - Visão Engenharia - Diagrama de Objetos – Configuração BEO
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008), p. 95

4.2.7.2 Domínio de Comunicação
No Domínio de Comunicação são definidos os objetos protocolos que pertencem ao
mesmo domínio de comunicação. No caso do Sistema IMS-VCC tanto o UE como o
servidor VCC pertencem a ambos os domínios existentes.

Figura 4-33 - Visão Engenharia - Diagrama de Pacotes – Domínio de Comunicação
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008), p. 97
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O Sistema IMS-VCC tem a sua segmentação no domínio de comunicação conforme
os domínios de rede, ou seja, no domínio CS a comunicação é feita utilizando
protocolos baseados em CS (ex: MAP e CAP), já no domínio PS a comunicação é
feita por meio do protocolos SIP.
4.2.7.3 Domínio de Referência das Interfaces
Segundo a ISO/IEC 19793 (2008), item 8.2.2:

“A informação dentro de uma referência na interface engenharia pode tomar a
forma de:
•

Dados;

•

Identificadores para as relações que dão o acesso a tais dados;

•

Uma combinação entre dados e identificadores.”

Caso necessário, é possível mostrar um conjunto de nós que pertencem a um
domínio de gerência da referência de interface da engenharia como apresentado na
Figura 4-34.

Figura 4-34 - Visão Engenharia - Diagrama de Pacotes – Domínio de Referência das Interfaces
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008), p. 100
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4.2.8 Correspondências entre Visões Empresa e Engenharia
As correspondências entre Visões Empresa e Engenharia são apresentadas na
Figura 4-35 onde são observadas as correspondências entre os objetos empresa
“VCC”, “Usuário UMTS” e “Usuário IMS” com os nós que o suportam, especificados
na Visão Engenharia.

Figura 4-35 – Correspondência E-N - Diagrama de Pacotes
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008), p. 101
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4.2.9 Correspondências entre Visões Computação e Engenharia
As correspondências entre as funcionalidades e os objetos que as suportam são
apresentadas no diagrama de pacotes da Figura 4-36.

Figura 4-36 – Correspondência C-N - Diagrama de Pacotes
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008), p. 102

4.3

Conclusão

A Seção 4 apresentou uma modelagem de uma arquitetura de rede que suporta a
funcionalidade VCC baseada no framework IMS. Esta modelagem foi realizada de
forma estruturada, partindo desde os requisitos de negócios (Visão Empresa) até os
requisitos técnicos (Visão Engenharia), bem como as correspondências entre as
diferentes visões.
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A estruturação da modelagem nos diferentes níveis de desenvolvimento é
importante pois, em um projeto comercial, as várias Visões abordadas normalmente
encontram-se sob responsabilidades de diferentes equipes, como apresentado na
Tabela 4.1.
Tabela 4.1 – Exemplo de distribuição de tarefas no desenvolvimento de projeto
Visão
Equipe Responsável
Visão Empresa
Comercial / Marketing
Visão Informação
Produtos e Serviços
Visão Computação TI – Desenvolvimento Sistemas
Visão Engenharia
Redes

A utilização de um método estruturado como a norma ISO/IEC:19793 (2008) facilita
a comunicação entre essas equipes e consequentemente previne a aparecimento de
lacunas no desenvolvimento do projeto.

A seção a seguir apresentará a especificação tecnológica necessária à
implementação do projeto desenvolvido na presente seção.
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5 VISÃO TECNOLOGIA
De acordo com a norma ISO/IEC:19793 (2008), a Visão Tecnologia define a escolha
tecnológica para implementar um sistema ODP. Uma especificação de tecnologia
deve conter objetos de tecnologia (hardware, software e produtos de rede), que
implementam um modelo, processos de instâncias e IXIT (Implementation eXtra
Information for Testing) como informação complementar para testes.

Os prováveis fornecedores da tecnologia devem respeitar a estrutura apresentada a
seguir na apresentação das propostas de implementação.
5.1

Modelagem da Visão Tecnologia

Os diagramas para modelagem da Visão Tecnologia são divididos em três pacotes
apresentados na Figura 5-1.

Figura 5-1 - Visão Tecnologia - Diagrama de Pacotes – Sistema IMS-VCC
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008)
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5.1.1 Configuração de Nó
O pacote “Configuração do Nó” apresenta os objetos chaves para implementação da
solução IMS-VCC: Cliente e Servidor VCC e os elementos de controle nas redes
UMTS e Wi-Fi: SS (SoftSwitch) e CSCF (Call Session Control Function).

Figura 5-2 - Visão Tecnologia - Diagrama de Objetos – Sistema IMS-VCC
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008), p. 103
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5.1.2 Estrutura de Nó
O diagrama de “Estrutura de Nó” apresenta o detalhamento das funções do Servidor
VCC, bem como as interações entre os diferentes objetos.

Figura 5-3 - Visão Tecnologia - Diagrama de Pacotes – Estrutura do Nó VCC Server
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008), p. 104
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5.1.3 IXIT
O IXIT apresenta um plano de testes mínimo para verificar a eficácia e eficiência do
sistema, bem como os padrões suportados pela solução técnica.

Figura 5-4 - Visão Tecnologia - Diagrama de Objetos – IXIT
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008), p. 105
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5.1.4 Correspondências entre Visão Engenharia e Tecnologia
As correspondências entre as funcionalidades e tecnologias que as suportam são
apresentadas no diagrama de pacotes da Figura 5-5.

Figura 5-5 – Correspondência N-T - Diagrama de Pacotes
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008), p. 106

5.2

Exemplo de Oferta de Serviços de Voz Convergentes

A seguir são apresentados alguns casos onde se procurou oferecer serviço de voz
convergente aos usuários:
5.2.1 Telefone Único – Brasil Telecom
A operadora de telefonia fixa e móvel brasileira “Brasil Telecom”, atualmente
incorporada pela “Oi”, lançou em meados de 2007 um produto denominado
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“Telefone Único” (já descontinuado). Este produto possibilitava a utilização de linhas
fixa e móvel num mesmo aparelho; entretanto, sem a continuidade de voz entre as
diferentes tecnologias.

Figura 5-6 – Propaganda do serviço “Telefone Único” da operadora Brasil Telecom
Fonte: http:/www.brasiltelecom.com.br – arquivo de ago/2006

A Figura 5-7 apresenta dois terminais compatíveis com o produto “Telefone Único”.

Figura 5-7 – Terminais compatíveis com o produto “Telefone Único” da Brasil Telecom
Fonte: http://www.shoppingitaguacu.com.br/index.php?option=content&task=view&id=783&Itemid=127 – acessado em fev/2010

A linha móvel era provida num terminal convencional no padrão GSM, já a linha fixa
era provida utilizando um ponto de acesso (AP – Access Point) ligado na linha fixa e
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equipado com o perfil CTP (Cordless Telephony Profile) utilizado sobre a tecnologia
Bluetooth.

O serviço funciona da seguinte forma: em trânsito (fora da área de cobertura do AP)
o terminal trabalha como um terminal celular convencional e é incapaz de receber
chamadas oriundas da linha fixa.

A partir do momento que o terminal se aproxima da área de cobertura do AP
Bluetooth, o terminal passa a também ser capaz de originar e receber chamadas
pela linha fixa.

A vantagem principal é a de poder prover o acesso às linhas fixa e celular do usuário
por meio de um único dispositivo. Entretanto, como desvantagens podem-se citar: a
ausência da continuidade do serviço quando se utiliza a linha fixa e ocorre a perda
da cobertura do AP; o gasto adicional de energia com a necessidade de manter o
rádio Bluetooth ligado todo o tempo; e a impossibilidade de uso da linha fixa fora da
área de cobertura do AP.
5.2.2 Talkspot – Rogers
A operadora fixa, móvel e de TV canadense “Rogers” oferece aos seus usuários um
serviço denominado “Talkspot” (Figura 5-8). Este serviço possibilita ao usuário
utilizar o mesmo terminal em dois ambientes: fixo e móvel.

Figura 5-8 – Divulgação do serviço Talkspot
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Fonte: https://www.rogers.com/web/content/wireless-products/talkspot – acessado em fev/2010

Ao contrário do serviço “Telefone Único” apresentado no Item 5.2.1, o “Talkspot”
utiliza uma tecnologia denominada UMA (Unlicensed Mobile Access) que assim
como o IMS-VCC também é definida pelo 3GPP. A arquitetura básica é apresentada
na Figura 5-9.

Figura 5-9 – Arquitetura UMA
Fonte: http://www.umatoday.com/UMAServicesDiagram.html – acessado em fev/2010

A tecnologia UMA foi desenvolvida a partir da necessidade das operadoras em
oferecer o serviço de voz por meio de redes de acesso Wi-Fi. A diferença básica
entre o UMA e o IMS é que o primeiro utiliza a camada de sinalização aproveitada
totalmente da rede UMTS na rede Wi-Fi, enquanto que o IMS utiliza a camada de
sinalização baseada em SIP.

A tecnologia UMA pode ser considerada pré-IMS, visto que a segunda possibilita a
integração de outros dispositivos além dos compatíveis com a sinalização UMTS.
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5.2.3 Operadoras que utilizam o IMS-VCC
Até a presente data (agosto de 2010) nenhuma operadora nacional ou internacional
adotou o IMS-VCC como solução de convergência em produtos comerciais e
continuidade de serviços de voz.
5.2.4 Conclusões dos Exemplos Apresentados
Por meio dos exemplos apresentados pode-se concluir que apesar das operadoras
já considerarem oferecer serviços de voz utilizando outras redes de acessos à parte
das convencionais (tecnologia celular), a oferta ainda é restrita ao serviço do tipo
FMC (Fixed Mobile Convergence) com terminais utilizando dupla identidade (uma
fixa e outra móvel) e utilizando tecnologias que não suportam o VCC (ex: CTP).
Apesar das recomendações 3GPP para o VCC datarem de 2006, conforme
apresentado na Seção 3 da presente dissertação, não foi identificado até a presente
data (agosto de 2010) quaisquer operadoras que adotaram o IMS-VCC como
tecnologia para prover serviços contíguos.

Uma hipótese é a de que as operadoras ainda não evoluíram suas redes de forma a
suportar o VCC, de acordo com 3G Americas (2005 e 2007) as operadoras devem
inicialmente evoluir sua infraestrutura terrestre (core), de forma a utilizar a tecnologia
VoIP para as interconexões internas (tráfego on net), para num segundo momento
habilitar o uso de redes de acesso IP (ex: Wi-Fi, WiMAX, etc.).

Somente após a implementação de redes de acesso IP em conjunto com as redes
de acesso legadas (CS) é que as operadoras deverão incorporar o VCC, com o
objetivo de prover o Handover Vertical entre suas diferentes redes de acesso (PS e
CS), atendendo a um requisito regulatório de prover serviço de voz sem queda nas
chamadas.
5.3

Simulação da Funcionalidade VCC

Esta seção apresenta a implementação de uma arquitetura de RTPC com suporte
ao VCC, devido ao fato de não existirem soluções abertas para suporte ao VCC
(Servidor VCC e Cliente VCC), optou-se por apresentar o Cenário 2 descrito na
Seção 1 desta dissertação, ou seja, uma simulação da funcionalidade VCC.

99

Esta simulação terá como principais limitações a ausência do algoritmo de decisão
para seleção de rede automatizada (item 3.4), para realização do Handover Vertical,
que será realizada de forma manual, bem como a ausência de duas redes
heterogêneas (CS e PS) para realização do VCC.

Para o suporte tecnológico a esta simulação foi utilizado o sistema denominado
“AskoziaPBX”, distribuído gratuitamente por meio do site http://www.askozia.com.
Este sistema abrange as funcionalidades CSCF, HSS, bem como possibilita o
redirecionamento de chamadas necessárias à emulação da funcionalidade da
Servidor VCC.

Para o papel de Cliente VCC foi utilizado um telefone inteligente (smartphone)
embarcado com o sistema operacional “Windows Mobile” e interfaces UMTS e Wi-Fi
que suporta chamada de voz utilizando o protocolo SIP, bem como computadores
embarcados com o programa “X-Lite”, disponível gratuitamente por meio do site
http://www.counterpath.com.

Para visualização e análise das trocas de mensagens entre os diferentes elementos
de rede foi utilizada a ferramenta “Wireshark”, disponível gratuitamente por meio do
site http://www.wireshark.org.

A topologia lógica da simulação é apresentada na Figura 5-10.
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AskoziaPBX
192.168.1.107

VCC Server

Roteador

Computador #1

Computador #2

192.168.1.101

192.168.1.102

VCC Client

Figura 5-10 – Topologia Lógica do Simulador VCC

5.3.1 Execução do Handover Vertical
A funcionalidade VCC é demonstrada nesta simulação da seguinte forma:

A aplicação AskoziaPBX (192.168.1.107) é programada para realizar a função 3pcc
entre os ramais 7542 e 7541 previamente configurados, representados na Figura
5-11 pelos hosts 192.168.1.101 e 192.168.1.102 respectivamente.

Os ramais 7542 e 7541 fazem o papel das interfaces PS e CS de um UE, sendo que
a aplicação AskoziaPBX é a responsável por realizar o VCC entre as duas interfaces
utilizando a função 3pcc.
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Figura 5-11 – Fluxo de sinalização da simulação VCC

O VCC pode ser visualizado no gráfico da Figura 5-11 onde no índice de tempo
14.114 ocorre a comutação da chamada entre o host 192.168.1.101 e
192.168.1.102.

A Figura 5-12 apresenta a mensagem SIP INVITE utilizada no pós-VCC:

102

Figura 5-12 – Exemplo de método SIP INVITE utilizado na simulação VCC
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6 CONCLUSÕES E PROJETOS FUTUROS
6.1

Conclusões

A presente dissertação apresentou como será a evolução das redes de telefonia
tradicionais (baseadas em CS) para um ambiente convergente com redes baseadas
em comutação por pacotes (PS), no que tange o serviço de comunicação por voz.

Pôde-se observar que essa evolução já está prevista nas recomendações 3GPP e
que será gradual, partindo da convergência entre redes para oferta de serviços de
dados, até o estágio onde se pode convergir serviços em tempo real como a voz.

Além disso, há a questão do atendimento às regulamentações quando da adoção
das tecnologias 4G no Brasil, onde se define, por exemplo, a obrigatoriedade da
continuidade dos serviços em mobilidade, mesmo na transição entre redes de
acessos heterogêneas (ex: CS para PS e vice-versa).

Conclui-se que o caminho de evolução das redes de telefonia em direção a redes
baseadas em IP é definitivo e que a arquitetura ICSA (IMS-Controlled with Static
Anchoring) é preferencialmente escolhida para realização do VCC em detrimento da
arquitetura ODC (Original Domain Controlled).

Entretanto, a implementação comercial de um cenário convergente e com
continuidade sob mobilidade, utilizando a tecnologia IMS-VCC, não é visível num
horizonte de curto a médio prazo, devido à existência de tecnologias mais antigas e
ainda não exploradas totalmente, tais como CTP e UMA, bem como devido ao
estágio atual das operadoras de telefonia, que ainda não utilizam a tecnologia PS
em conjunto com a tecnologia CS nas redes de acesso.

A presente dissertação apresentou também uma proposta de modelagem de uma
arquitetura convergente baseada na tecnologia IMS-VCC, utilizando o método
denominado UML4ODP, regido pela norma ISO/IEC 19793. A modelagem utilizando
o UML4ODP trouxe uma visão completa desde os requisitos de negócios até a
solução técnica adotada.
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Concluí-se nesta dissertação que realizar uma modelagem desde os requisitos de
negócios, até a implementação técnica, evita o surgimento de lacunas entre as
diferentes etapas, bem como melhora a comunicação entre as diferentes áreas
responsáveis pela modelagem, resultando em um projeto mais eficiente e eficaz.

6.2

Projetos Futuros

A principal dificuldade encontrada para o desenvolvimento dessa dissertação é
também a proposta para projetos futuros: desenvolver uma solução em uma
arquitetura aberta que suporte as funcionalidades de servidor e cliente VCC de
forma a utilizá-la para fins acadêmicos, como por exemplo, em laboratórios didáticos.

Tal solução pode se beneficiar da modelagem já desenvolvida nesta dissertação.

Além disso, esta dissertação limitou-se aos aspectos de continuidade do serviço de
voz inter domínios (Rel-7); os aspectos de continuidade de serviços multimídia (ISC
– IMS Service Continuity) poderão ser objeto de um estudo posterior.
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Motivação

 Expansão da oferta de banda larga
 Migração dos serviços de voz da RTPC para Internet
 Prover handover utilizando tecnologias de acesso
heterogêneas (ex: Wi-Fi e UMTS)
 Re-uso de elementos da rede existente
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Motivação
Utilizar o serviço de voz a partir de qualquer terminal, rede
de acesso e com mobilidade

Christian Keiti Maki

Objetivo, Metodologia e Parte Prática
Apresentar, de forma estruturada, uma proposta de
arquitetura horizontal de rede de telefonia com
interoperabilidade entre os domínios CS e PS e com elementos
que capacitem a rede de telefonia proposta a realizar o VCC
entre os diferentes domínios.
Metodologia utilizada (Projeto Preliminar):
 RM-ODP – ISO/IEC 10746,1996 ou ITU-T X.901 a X.904
 UML4ODP – ISO/IEC 19793,2008 ou ITU-T X.906

Prática:
• Cenário 1: Estudos de Casos
• Cenário 2: Simulação da Rede VCC
Christian Keiti Maki
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Contribuições

 Apresentar o núcleo (core) de rede que suporte a evolução
tecnológica 4G para serviço de voz;
 Apresentar um projeto preliminar seguindo a especificação
RM-ODP, que abrange desde o negócio até a implementação,
que poderá ser utilizado para construção de protótipos,
laboratórios didáticos ou provas de conceito.
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• UML4ODP (Unified Modeling Language for ODP)
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Evolução das Redes Móveis
IP

RTPC

RTPC

IP

RTPC

RTPC

IMS

IP

IMS

CS

CS

PS

CS

PS

Circuit
Switched

Circuit
Switched

Packet
Switched

Circuit
Switched

Packet
Switched

PS
Packet Switched

Acesso

Acesso

Acesso

Acesso

Arquitetura
Inicial 2G

Arquitetura Evoluída
2G

Arquitetura IMS Inicial
3G

Arquitetura IMS Evoluída
4G

(GSM-1991)

(GPRS/EDGE)

(IMS)

(EPS – Envolved Packet
System)
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Revisão Bibliográfica
3GPP – Third Generation Partnership Project
International Telecommunication Union
www.itu.int

International Mobile Telecommunications-2000
www.imt-2000.org

Evolução GSM
3rd Generation Partnership Project
www.3gpp.org
Internet Engineering Task Force
www.ietf.org

3rd Generation Partnership Project 2
www.3gpp2.org

Evolução CDMA
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Revisão Bibliográfica
3GPP – Third Generation Partnership Project

IMS

Rel-99 Rel-4
1999

2000

2001

VCC

Rel-5
2002

Rel-6
2003

2004

2005

2006

Rel-7

Rel-8

Rel-9

2007

2008

2009

IMS c/ WiFi

Rel-10
2010

2011

ISC
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Revisão Bibliográfica
3GPP – Third Generation Partnership Project
Organização da especificações

TT SS.NNNN
Numeração Seqüencial
Série
Tipo
TR (Technical Report)
TS (Technical Specification)
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Revisão Bibliográfica
3GPP – Third Generation Partnership Project
Assunto tratado
Informações gerais
Requisitos
Aspectos de serviço (Estágio 1)
Realização técnica (Estágio 2)
Protocolos de sinalização (Estágio 3) Equipamento de usuário para rede
Aspectos de rádio
CODECs
Dados
Protocolos de sinalização (Estágio 3) - RSS-CN
Protocolos de sinalização (Estágio 3) - Intraredes-fixas
Gerenciamento de programa
Modulo de identificação de usuário e
especificações técnicas
Operação, Administração, Manutenção e
Aprovisionamento (OAM&P) e Tarifação
Requisitos de acesso e especificações
Aspectos de segurança

3G e futuro
(R99 e
posteriores)

Somente
GSM
(Rel-4 e
posteriores)

Série 21
Série 22
Série 23

Série 41
Série 42
Série 43

Somente
GSM
(Anterior a
Rel-4)
Série 00
Série 01
Série 02
Série 03

Série 24

Série 44

Série 04

Série
Série
Série
Série

25
26
27
28

Série 45
Série 46
Série 47
Série 48

Série
Série
Série
Série

Série 29

Série 49

Série 09

Série 30

Série 50

Série 10

Série 31

Série 51

Série 11

Série 32

Série 52

Série 12

Série 33

Especificação para testes de equipamentos de
usuários e (U)SIM
Algoritmos de segurança
Tecnologia de rádio LTE (Evolved URA) e LTEAdvanced
Aspectos de tecnologia de múltiplo acesso para
rádio

Série 13
Série 13
As especificações estão
espalhadas em diferentes
séries

Série 34
Série 35

05
06
07
08

Série 11
Série 55

Série 36
Série 37
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Revisão Bibliográfica
ITU-T I.130 – Método de desenvolvimento das especificações
Estágio 1
Passo 1.1 – Definição e Descrição de
Serviços

Passo 1.2 – Descrição estática dos
serviços utilizando atributos

Passo 1.3 – Descrição dinâmica dos
serviços utilizando meios gráficos

Caracterização do
serviço sob o
ponto de vista do
usuário

Estágio 2
Passo 2.1 – Determinar
um modelo funcional

Passo 2.2 – Diagramas de
fluxo de informação

Passo 2.3 – Diagramas
SQL para entidades
funcionais

Passo 2.4 – Ações das
entidades funcionais

Passo 2.5 – Alocação de entidades
funcionais para localização física

Estágio 3
Passo 3.1 – Protocolos e formato

Passo 3.2 – Nós de comutação e
serviços
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Estado da Arte
Adopting IMS in Wi-Fi Technology – Mani, et al. (2007)

Topologia básica de um sistema IMS
Serviços
Plano de Serviços

ISC

S-CSCF

Plano de Controle
Núcleo IMS

Cx

Sh

Cx

ISC

S-CSCF

Cx

S-CSCF

Cx

I-CSCF

HLR
Plano de Controle
Borda IMS

I-CSCF

BGCF

P-CSCF

P-CSCF

Mj

Gq

Gq

MGCF

PDF

Go

Mi

HSS

HSS
I-CSCF

Go

PDF
TCP/IP

Go

MGW

Plano de Transporte
Redes de Acesso

Cabo/DSL
MODEM

Wi-Fi
AP

3G RAN

2G RAN

ERB

ERB
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Estado da Arte
Adopting IMS in Wi-Fi Technology – Mani, et al. (2007)

Cenários de uso do IMS sob Wi-Fi
• Cenário I: Acesso Internet via Wi-Fi, controlado pelo IMS
• Cenário II: Acesso Internet via Wi-Fi, tráfego cursado pela rede 3G
• Cenário III: Oferta de serviços multimídia via Wi-Fi
• Cenário IV e V: Mobilidade e Continuidade de Serviços
• Cénário VI: Migração de serviços exclusivos da rede CS para IMS
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Estado da Arte
On the support of voice call continuity across UMTS and wireless LANs –
Salkintzis, et al. (2007)

Arquitetura para handover vertical de voz - simplificado
Domínio UMTS
UE
MSC
RNS

1

RNS

2

RTPC

RNS

MSC

3
SHCF

Interconexão Wi-Fi

Seamless Handover Control Function
AP
4
Controlador
Wi-Fi
Movimento

AP
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Estado da Arte
On the support of voice call continuity across UMTS and wireless LANs –
Salkintzis, et al. (2007)

Arquitetura para handover vertical de voz - detalhado
Núcleo IMS
Aplicação baseada em IMS
SHCF
UE

Domínio UMTS
MGW-in

MGW-out

RTPC

MSC
RNS

RNS

MGCF-in

I-CSCF

S-CSCF

HSS

P-CSCF

BGCF

MGCF-out

Usuário RTPC

Interconexão Wi-Fi
WLAN
DHCP

DNS

AP
Movimento
AP

WLAN
AAA

3GPP
AAA

WAG
Controlador
Wi-Fi

Núcleo 3GPP
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PDG

3GPP
DHCP

Sinalização
Mídia
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Estado da Arte
Facilitanding 4G Convergence using IMS – Hasswa, et al. (2007)

Terminais irão interagir com diferentes tecnologias sem
fio (ex: Wi-Fi, WiMAX, LTE, HSPA, etc.), explorando as
vantagens de cada uma delas, equilibrando o QoS
ofertado com os preços cobrados.

Christian Keiti Maki

Estado da Arte
Facilitanding 4G Convergence using IMS – Hasswa, et al. (2007)

Contribuição do IMS:







Comutação de pacotes
QoS em sessões multimídias
Tarifação
Integração de diferentes serviços
Serviços avançados (Convergência de Serviços)
Aumento no escopo de comunicação (Interação com
outros dispositivos IP: Notebooks, Web sites)
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Estado da Arte
Facilitanding 4G Convergence using IMS – Hasswa, et al. (2007)

Mobilidade = Objetivo do 4G
 Mobilidade Pessoal
• Serviço Anywhere / Anytime

 Mobilidade de Terminal
• Handover vertical

 Mobilidade de Serviços
• Utilizar serviços personalizados em qualquer lugar

 Mobilidade de Sessão
• Manter a sessão ativa
Christian Keiti Maki

Continuidade do Serviço de Voz
Hotspot Wi-Fi
Cobertura UMTS

Terminal Dual Mode
(Wi-Fi e UMTS)

Domínio PS
(IP)

Domínio CS
(UMTS)
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Continuidade do Serviço de Voz

Cobertura UMTS

Rede Fixa

Domínio CS
(Fixa)

Domínio CS
(UMTS)
Christian Keiti Maki

Continuidade do Serviço de Voz
Indicadores Anatel PGMQ-SMP – Outubro de 2009
Grupo

Código do Indicador
SMP1

Reclamações
SMP2

Central de
Atendimento

Chamada

Atendimento ao
usuário

SMP3

SMP4

Título do Indicador
Taxa de Reclamações
Taxa de Reclamação de Cobertura e de Congest. de canal de
voz por 1000 acessos
Taxa de Chamadas Completadas para os Centros de
Atendimento
Taxa de Atendimento pela Telefonista/Atendente em Sistemas
de Auto Atendimento

Meta
<1%
<4%

>98%

>95%

SMP5

Taxa de Chamadas Originadas Completadas

>67%

SMP6

Taxa de Estabelecimento de Chamadas

>95%

SMP7

Taxa de Queda de Ligação

<2%

SMP8

Taxa de Resposta ao Usuário

>95%

SMP9

Taxa de Resposta aos Pedidos de Informação

>95%

SMP10

Taxa de Atendimento Pessoal ao Usuário

>95%

Erros em contas

SMP11

Falhas

SMP12

Taxa de Atendimentos Relativos a Contas por 1000 contas
emitidas
Taxa de Recuperação de Falhas/defeitos
Christian Keiti Maki

< 5%
>95%
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Continuidade do Serviço de Voz
3GPP:TR23.806
(2005)

ICSA

ODC

IMS-Controlled with Static Anchoring

Original Domain Controlled

3GPP:TS23.206
(2006)
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Continuidade do Serviço de Voz
Especificações VCC – 3GPP:Rel-7
Título

Especificação

Service aspects; Service principles

TS 22.101

IP Multimedia Subsystem (IMS); Stage 2

TS 23.228

Numbering, addressing and identification

TS 23.003

Voice call continuity between Circuit Switched (CS) and IP Multimedia
Subsystem (IMS) Study
Voice Call Continuity (VCC) between Circuit Switched (CS) and IP
Multimedia Subsystem (IMS); Stage 2
Voice call continuity between Circuit Switched (CS) and IP Multimedia
Subsystem (IMS); Stage 3
Communication Continuity Management Object (MO)

TR 23.806

Switched (CS) domain charging
Telecommunication management; Charging management; IP
Multimedia Subsystem (IMS) charging
Christian Keiti Maki

Estágio 1
Aspectos de Serviço

Estágio 2
Realização Técnica

TS 23.206

TS 24.206
TS 24.216

Telecommunication management; Charging management; Circuit

Categoria

TS 32.250

Estágio 3
Protocolos de sinalização

OAM&P
Operação, Administração,

TS 32.260

Manutenção e Tarifação
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Cenário VCC
Wi-Fi

UMTS
Potência
Sinal Wi-Fi
Nível Alto
Nível Baixo

Fluxo da
Sessão

UMTS

t0

Wi-Fi

t1

UMTS

t2

Início do
Algoritmo
de Seleção
de Rede

t3
Início do
Algoritmo
de Seleção
de Rede

Handover
Vertical
UMTS  Wi-Fi

Ativação da
Interface Wi-Fi e
negociação da
sessão SIP

t4
Handover
Vertical
Wi-Fi  UMTS

Ativação da
Interface UMTS e
negociação da
sessão SIP

Cobertura com Sobreposição (Overlap)

Cobertura sem Sobreposição
Christian Keiti Maki

Call-Flow VCC

UMTS UI

Wi-Fi UI

P-CSCF

S-CSCF

CN

Transferência de dados via Wi-Fi
Gatilho para Handoff
17. REFER (Refer To:<UMTS;method=REFER?Refer-To:<CN>>)
18. 202 Accepted
19. REFER (Refer To:<CN;Replaces:Call ID:1>;Referred-By:Wi-Fi UI)
20. INVITE (Replaces: Call ID:1)
21. 200 OK
22. ACK
Transferência de dados via UMTS
23. BYE
24. OK

Christian Keiti Maki

Proposta de uma Arquitetura de Rede de Telefonia Móvel com Suporte a
Continuidade de Voz entre Redes de Acesso Heterogêneas

Arquitetura VCC
Fonte:
3GPP:TS23.206, 2006 p. 11

SHCF
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• 3GPP (3rd Generation Partnership Project)
• IMS (IP Multimedia Subsystem)
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Modelagem da Rede
• RM-ODP (Reference Model for Open Distributed Processing)
• UML4ODP (Unified Modeling Language for ODP)
• RM-ODP x 3GPP x UML4ODP
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Simulação da Funcionalidade VCC
Conclusões e Projetos Futuros
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Modelagem de Rede
RM-ODP – Reference Model for Open Distributed Processing
ISO/IEC 10746 (1996) | ITU-T X.901 a X.904
Visão Informação
Aspectos de Sistema de Informação

Visão Empresa
Aspectos de Negócios
Propósito, escopo e políticas para
organização do sistema.

Informações tratadas pelo sistema e
restrição do uso e interpretação da
informação.
Do que se trata?

Visão Computação
Aspectos de Desenho
Decomposição funcional do sistema

Para que? Por que? Quem? Quando?

Como cada elemento funciona e como são
conectados?

Visão Engenharia

Visão Tecnologia

Tipos de Solução e Distribuição

Implementação

Requisitos de infraestrutura necessários ao
suporte da distribuição.

Hardware e Software do sistema e
distribuição atual

Como os elementos trabalham juntos?

Com o que?
Christian Keiti Maki

Modelagem de Rede
UML4ODP – UML for ODP
ISO/IEC 19793 (2008) | ITU-T X.906

Permitir que os modeladores ODP utilizem a notação
UML para expressar a especificação de arquiteturas ou
softwares por meio de um padrão definido.
Definir os perfis UML utilizados para cada uma das
Visões definidas no RM-ODP e para as
correspondências entre as Visões.
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Proposta de Arquitetura de Rede
Projeto Lógico
• Visão Empresa
• Visão Informação
Projeto Físico
• Visão Computação
• Visão Engenharia
Implementação
• Visão Tecnologia

Christian Keiti Maki

Benefícios do RM-ODP e UML4ODP
RM-ODP

Visão Empresa

ITU-T I.130

3GPP

Estágio 1

Série 22

UML4ODP
Diagrama de Pacotes
•
Sistema
•
Objetivo das Comunidades
•
Papéis das Comunidades
•
Processos
•
Objetos Empresas
•
Políticas
Diagrama de Atividades
•
Processos
Diagrama de Pacotes
•
Sistema
•
Esquema Invariante

Projeto Lógico

Estágio 1
Estágio 2
Estágio 3

Série 22
Série 23
Séries 24, 28 e 29

Visão Computação

Estágio 3
OAM&P

Séries 24, 28 e 29
Série 32

Visão Engenharia

OAM&P

Série 32

Visão Tecnologia

Estudo de Caso /
Simulador / Laboratório

-

Visão Informação

Diagrama de Classes
•
Esquema Invariante
Diagrama de Objetos
•
Esquema Estático
Diagrama de Estados
•
Esquema Dinâmico

Projeto Físico

Implementação
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Diagrama de Pacotes
Diagrama de Objetos
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Benefícios do RM-ODP e UML4ODP

Visão

Equipe Responsável

Empresa

Comercial / Marketing

Informação

Produtos e Serviços

Computação

TI

Engenharia

Redes

Tecnologia

Fornecedor

Integração

Projeto Lógico

Projeto Físico

Implementação

Christian Keiti Maki

ISO 19793 (2008)
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Projeto Lógico – Visão Empresa

Christian Keiti Maki

Projeto Lógico – Visão Empresa
Visão Empresa
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Projeto Lógico – Visão Empresa
Objetivo das Comunidades

Christian Keiti Maki

Projeto Lógico – Visão Empresa
Processos

Christian Keiti Maki
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Projeto Lógico – Visão Empresa
Detalhamento do Processo Chamada de voz via IMS

<< EV _Role >>
Usuário “A”

<< EV _Role >>
Rede IMS

<< EV _Role >>
VCC

<< EV _Step >>
Solicita Chamada

<< EV _Step >>
Verifica Serviço do
Usuário

<< EV _Artefact >>
IMS _req :ancoragem estática
[called -party # ]

<< EV _Step >>
Inicia configuração
da chamada

<< EV _Step >>
Inicia conexão da
chamada

<< EV _Artefact >>
CCCF /NeDS _resp _ ok :ancoragem estática
[IMRN ]

<< EV _Step >>
valida :ancoragem estática

<< EV _Artefact >>
IMS _req :chamada
[IMRN ,MGCF _Offer ]

<< EV _Step >>
Encaminha req

<< EV _Artefact >>
IMS _req :chamada
[IMRN ,MGCF _Offer ]

<< EV _Step >>
Inicia a chamada

<< EV _Artefact >>
IMS _ resp _ok :chamada

<< EV _Step >>
Encaminha resp

<< EV _ Role >>
Usuário “B”

<< EV _Step >>
valida :chamada

<< EV _ Artefact >>
Destino _resp _ ok :chamada
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Projeto Lógico – Visão Empresa
Papéis

Christian Keiti Maki

Proposta de uma Arquitetura de Rede de Telefonia Móvel com Suporte a
Continuidade de Voz entre Redes de Acesso Heterogêneas

Projeto Lógico – Visão Empresa
Papéis

Christian Keiti Maki

Projeto Lógico – Visão Empresa
Interação de Processo: “Realizar VCC”
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Projeto Lógico – Visão Empresa
Papéis dos Atores
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Projeto Lógico – Visão Empresa
Objetos Empresa
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Projeto Lógico – Visão Empresa
Políticas

Christian Keiti Maki

Projeto Lógico – Visão Empresa
Detalhamento da Política – Comunidade Usuário

Christian Keiti Maki
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Projeto Lógico – Visão Informação

Christian Keiti Maki

Projeto Lógico – Visão Informação
Visão Informação
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Projeto Lógico – Visão Informação
Objetos Informação
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Projeto Lógico – Visão Informação
Ações Informação
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Projeto Lógico – Visão Informação
Sistema antes do VCC

Christian Keiti Maki

Projeto Lógico – Visão Informação
Sistema após VCC
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Correspondência E-I

Christian Keiti Maki

Correspondência E-I
Correspondência Empresa-Informação
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Projeto Físico – Visão Computação

Christian Keiti Maki

Arquitetura VCC
On the support of voice call continuity across UMTS and wireless LANs –
Salkintzis, et al. (2007)

Arquitetura para handover vertical de voz - detalhado
Núcleo IMS

Aplicação baseada em IMS
SHCF
UE

Domínio UMTS

MGW-in

MGW-out

RTPC

MSC
RNS

RNS

MGCF-in

I-CSCF
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Usuário RTPC

Interconexão Wi-Fi

WLAN
DHCP

DNS

AP
Movimento

AP

WLAN
AAA

3GPP
AAA

WAG
Controlador
Wi-Fi

Núcleo 3GPP
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Arquitetura VCC
Fonte:
3GPP:TS23.206, 2006 p. 11
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