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Resumo
O mundo das telecomunicações é altamente dinâmico, necessitando de
constante evolução para permanecer viável e sobreviver frente às recessões
econômicas e à forte concorrência de mercado. O modelo de cobrança de
serviços em tempo real surgiu como consequência dessa evolução, quando os
antigos modelos de cobrança se tornaram limitados diante dos novos conceitos
introduzidos na última década. Este trabalho apresenta o modelamento de um
sistema de cobrança de serviços em tempo real, para uma rede de
telecomunicações de arquitetura de computação distribuída IMS (IP Multimedia
Subsystem), denominado OCS (Online Charging System) de acordo com o
3GPP (3rd Generation Partnership Project). Os conceitos preconizados pelo RMODP (Reference Model of Open Distributed Processing) em conjunto com a
linguagem UML (Unified Modeling Language), conforme norma ISO/IEC
19793:2008 (Information Technology - Open Distributed Processing - Use of UML
for ODP system specifications), fornecem os recursos necessários para este
modelamento. São abordados, neste trabalho, os fundamentos de uma rede IMS,
apresentados os conceitos de cobrança definidos pelas normas publicadas pelo
3GPP, suas possibilidades e cenários suportados, assim como os conceitos
quanto às especificações RM-ODP e do UML4ODP (Unified Modeling Language
for Open Distributed Processing). O estudo se concentra no modelamento das
cinco Visões previstas nos conceitos da RM-ODP de um sistema OCS e de um
laboratório prático que permite ilustrar e validar os modelos apresentados.

Palavras-chave: IMS, OCS, RM-ODP, UML, UML4ODP.

Abstract
Modeling of an Online Charging System (OCS) using UML4ODP over an IMS
network
The telecommunication world is really dynamic and demands a constant evolution
in order to remain viable and survive in the face of several economic downturns
and the hefty market competition. The online charging system model arose by
this evolution, when the legacy charging models were not able to support the new
concepts introduced over the last decade. This study presents the modelling of an
online charging system for a telecommunication services network with distributed
computational architecture based on IMS (IP Multimedia Subsystem), defined as
OCS (Online Charging System) by the 3GPP (3rd Generation Partnership
Project). The concepts defined by the RM-ODP (Reference Model of Open
Distributed Processing) applied with the UML language according with the
standard ISO/IEC 19793:2008 (Information technology - Open Distributed
Processing - Use of UML for ODP system specifications) provided the necessary
resources for this modelling. This proposal presents the foundation of the IMS
networks and the charging concepts, as defined by the published standards from
3GPP, its capacity and supported scenarios as well as the RM-ODP and
UML4ODP (Unified Modeling Language for Open Distributed Processing)
standards concepts. This study focus on the modelling of the five Viewpoints, as
specified on the RM-ODP for an OCS system, and a prototype which will allow
the validation and ilustration of the models presented.

Keywords: IMS, OCS, RM-ODP, UML, UML4ODP.
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1 INTRODUÇÃO

1.1. Motivação
Há mais de um século as empresas de telecomunicações, ao redor do mundo,
tinham tão somente a função de realizar a comunicação entre pessoas a
distância. Entretanto, nos últimos trinta anos esse cenário está mudando com a
constante introdução de novos serviços de valor agregado, acesso a dados e
capacidade de troca de mensagens multimídia das redes atuais. E há um
consenso no campo da infraestrutura de telecomunicações de que essas redes
de circuito de voz e a de pacotes, como a internet, irão gradativamente
compartilhar o mesmo meio baseado no protocolo IP (Internet Protocol).

Fabini et al. (2006) afirmam que essa perspectiva de convergência apresenta
como incentivo a diminuição de custos na transmissão de informação, pelo fato
de compartilhar a estrutura da rede IP, além de uma variedade de novos serviços
que podem ser criados com o benefício dessa união.

Nessa mudança para a arquitetura all-IP, a arquitetura IMS (IP Multimedia
Subsystem) foi desenvolvida e especificada pela entidade 3GPP (3rd Generation
Partnership Project) como elemento-chave para prover o acesso a serviços
multimídia-IP em uma rede UMTS (Universal Mobile Telecommunications
System) e futuras redes convergentes fixas (PSTN - Public Switch Telephone
Network e ISDN - Integrated Services Digital Network) e móveis (802.11 Wi-Fi,
GSM - Global System for Mobile communication e CDMA - Code Division Multiple
Access), conhecidas como Fixed-Mobile Convergence (FMC). Segundo Khlifi e
Gregoire (2007), a principal vantagem desta arquitetura é a adoção de interfaces
abertas para o gerenciamento, controle e cobrança das chamadas, permitindo
que os serviços sejam criados com maior flexibilidade e rapidez do que nas
redes legadas por comutação por pacotes.

Como atualmente as operadoras de telefonia estão sofrendo com a saturação
dos mercados e com a queda das receitas dos serviços tradicionais de voz e
mensagens, essas ofertas de novos e atraentes serviços tornam-se a principal
justificativa da implementação destas redes de nova geração. Kühne et al. (2007)
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afirmam: “para que essa evolução na oferta de novas possibilidades aos
assinantes seja bem sucedida e viável, deve-se assegurar que estes serviços
sejam tarifados e controlados de uma maneira flexível e eficiente.” Bormann,
Flake e Tacken (2007) concluem que o modelo de tarifação em tempo real
(online charging), também especificado pelo 3GPP, é o modelo mais adequado a
ser utilizado nas redes convergentes porque permite o controle imediato da
oferta dos serviços mediante a disponibilidade de saldo pelos assinantes.
Impossibilita, assim, a inadimplência dos usuários a serviços muitas vezes
fornecidos por provedores externos de conteúdo.

Em contraste ao método de cobrança em tempo real, o 3GPP ainda especifica o
uso de cobranças em tempo não-real (offline charging), comumente associado
ao sistema de conta mensal aos assinantes (pós-pago), e que não será
abordada neste trabalho.

Para modelar o complexo sistema de computação distribuída de uma plataforma
de cobrança em tempo real (OCS), escolheu-se utilizar a metodologia RM-ODP
(Reference Model of Open Distributed Processing), ISO/IEC 10746, que define
cinco Visões (Viewpoints) com diferentes abordagens para especificar a
arquitetura do sistema e permitir uma observação do sistema de diferentes
perspectivas. Essa metodologia é atualmente utilizada por diversas empresas,
como nos sistemas de IT da EDF (Électricitè de France), sistemas espaciais do
CCSDS (Consultative Committee for Space Data Systems) que inclui agências
espaciais como NASA/JPL, JAXA, ESA, ou sistemas de saúde, financeiros e
governamentais, como citado por Kutvonen (2007).

E, finalmente, para o modelamento utilizou-se a linguagem UML2 (Unified
Modeling Language) do OMG (Object Management Group), e definida pela
norma ISO/IEC 19793 (UML4ODP).
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1.2. Objetivo
O objetivo deste trabalho é modelar, com o auxílio da metodologia RM-ODP e da
norma ISO/IEC 19793, os conceitos de um sistema OCS, definidos pelo conjunto
de normas do 3GPP, aplicado na realização da cobrança de serviços multimídia
em tempo real em uma rede de comunicação de arquitetura IMS.

Com a utilização de ferramentas de modelamento UML, são construídos modelos
e detalhadas as cinco Visões definidas pelo ODP. E ainda, com a utilização de
máquinas virtuais e de programas de código aberto, são emulados os cenários
de cobrança de serviços aos usuários.

1.3. Resultados esperados e contribuição
Como resultado do trabalho, as normas 3GPP existentes para o sistema OCS
são compiladas, unificadas e documentadas nas cinco Visões referenciadas
pelos conceitos do RM-ODP: Visão Empresa, Visão Informação, Visão
Engenharia, Visão Computação e Visão Tecnologia, fornecendo, desta forma, a
informação presente nas normas técnicas de uma forma visual e segmentada em
diferentes níveis de aprofundamento e abordagem conforme as diferentes
Visões.
A contribuição desta dissertação é o aumento do conhecimento em relação ao
assunto de cobrança de serviços em redes de comunicação em tempo real com
a utilização do OCS sobre plataformas IMS. Este tema é carente ainda de melhor
entendimento devido ao fato de essas tecnologias (IMS e OCS) serem recentes
e pouco adotadas atualmente em operações comerciais de operadoras de
telecomunicações.

1.4. Método de trabalho
O trabalho inicia-se com o estudo das referências bibliográficas pertinentes ao
assunto e sua classificação por relevância ao tema proposto. Nas normas
ISO/IEC 10746-1 a ISO/IEC 10746-4 encontra-se a família de conceitos
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principais que devem ser seguidos para a implantação da metodologia RM-ODP.
Em ISO/IEC 19793 encontra-se a norma UML4ODP, na qual é mostrado como
as visões da metodologia RM-ODP devem ser representadas por meio da
linguagem UML, pois as quatro normas ISO/IEC 10746 não sugerem nem
recomendam nenhuma forma ou linguagem de aplicação.

Na sequência, é feita uma análise e classificação das normas existentes para o
OCS e os conceitos relacionados pela entidade regulamentadora, o 3GPP. Isso é
realizado a fim de se compreender e permitir a associação destas normas,
divididas em séries numéricas entre as quatro Visões do ODP (duas Visões
relativas ao projeto lógico – Empresa e Informação, assim como duas Visões
relacionadas ao projeto físico – Computação e Engenharia) e coletar as
características principais da arquitetura que devem ser modeladas.

Na fase da modelagem, é utilizada a linguagem UML para documentar cada uma
das Visões ODP, conforme regras definidas nas normas consultadas. Para tanto,
usa-se a ferramenta de modelamento gráfico UML MagicDraw com módulos
adicionais (plugin) para suportar os métodos da UML4ODP. Posteriormente, os
diagramas gerados em cada Visão são inseridos no capítulo de modelagem (4).

A seguir, é especificada a quinta Visão ODP, juntamente com uma parte prática
que simula e ilustra os cenários abordados no capítulo de modelagem (4) por
meio de um aplicativo emulador de um sistema OCS. E, finalmente, é realizada
uma análise das cinco Visões, tendo como base o que foi planejado alcançar, de
forma a verificar a coerência e a fidelidade ao que foi especificado nas normas
do 3GPP quanto ao OCS.

1.5. Organização do trabalho

No capítulo 2, Revisão Bibliográfica, é apresentada uma introdução teórica
sobre a arquitetura e conceitos de cobrança de serviços convergentes em redes
IMS. O capítulo detalha o funcionamento das redes IMS e apresenta as normas
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que definem a metodologia RM-ODP. Apresenta também artigos publicados
nesta área com trabalhos recentes relacionados ao assunto.
No capítulo 3, As redes IMS e o OCS, são apresentados os conceitos definidos
pelas normas 3GPP para uma plataforma de cobrança OCS, os tipos de
cobrança existentes e como devem interagir com os outros módulos do sistema
distribuído do IMS.

O capítulo 4, Modelagem do Projeto de um Sistema OCS, apresenta a
modelagem de um Sistema de Cobrança OCS, conforme os conceitos
estabelecidos pelas normas do 3GPP, nas quatro Visões – Empresa,
Informação, Computação e Engenharia – do RM-ODP, utilizando-se a linguagem
UML.
No capítulo 5, Aplicação, é abordada a quinta Visão ODP – Tecnologia e uma
parte prática por meio de um simulador de cobrança em tempo real que permite
emular um sistema OCS interagindo com uma rede IMS.

No capítulo 6, Conclusão e Trabalhos Futuros, encontra-se a avaliação da
modelagem, da implementação do laboratório e, ainda, são identificados pontos
de melhoria e sugestões para futuras pesquisas.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1. Introdução
Neste capítulo, é feita uma revisão das normas e publicações que fundamentam
o modelo de referência para sistemas computacionais RM-ODP e sua norma
UML4ODP. É apresentado, também, o conjunto de normas 3GPP que
especificam o cenário das redes IMS e, mais especificamente, os conceitos de
cobrança existentes para embasar o modelamento do sistema de cobrança em
tempo real proposto nesta dissertação.

2.2. RM-ODP e UML

Na última década, as corporações de grande porte passaram a substituir os
denominados mainframes por servidores pequenos e igualmente eficientes,
numa tendência conhecida como downsizing. Como consequência, sistemas de
computação distribuída foram emergindo como infraestrutura confiável e eficiente
para sistemas de TI. Mais recentemente, essa tendência foi sendo adotada
também em redes de telecomunicações por meio de arquiteturas orientadas a
serviços - SOA (Service Oriented Architecture).

Entretanto, como é citado no artigo de Romero e Vallecillo (2007), os sistemas
distribuídos, por possuírem uma maior complexidade na criação, especificação,
desenvolvimento e gerenciamento do que os sistemas homogêneos e
centralizados, necessitam de uma arquitetura definida por padrões, de forma a
evitar problemas de desempenho, segurança e compatibilidade entre os
elementos utilizados.

Uma maneira de lidar com essa complexidade é dividir a atividade de concepção
dos projetos em áreas de interesse, cada uma focando em um determinado
aspecto do sistema como especificado pela norma IEEE 1471. Seguindo essa
premissa, com o intuito de fornecer uma visão comum da arquitetura do negócio
para todas as partes envolvidas (usuários, desenvolvedores, clientes e
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fornecedores), algumas práticas de desenvolvimento de sistemas distribuídos
foram desenvolvidas: como o Modelo de Visão 4+1 (KRUCHTEN, 1995), a
metodologia Zachman, com 36 Visões (ZACHMAN, 2007), TOGAF (TOGAF,
2005), MDA (Model Driven Architecture), da OMG, com 3 Visões (MDA, 2003), e
a própria RM-ODP, que foi a escolhida para este trabalho, por possuir uma forma
de implementação, por meio da UML, coerente e versátil, e ter sido desenvolvida
por duas entidades renomadas no campo das telecomunicações. No artigo de
Furr (2005), é apresentada uma análise de alguns destes modelos como
estratégia de aprendizado adotada em uma empresa real.

A metodologia RM-ODP foi criada da união entre normas da ISO/IEC e ITU-T e é
especificada por um conjunto de quatro normas ISO/IEC 10746, com a seguinte
distribuição de conceitos:


ITU-T Rec. X.901 | ISO/IEC 10746-1 (Resumo): Apresenta um resumo
geral do RM-ODP, escopo e conceitos principais da arquitetura, assim
como informações de como deve ser interpretado e aplicado pelos
usuários.



ITU-T Rec. X.902 | ISO/IEC 10746-2 (Fundamentos): Introduz os
princípios da conformidade com as normas do ODP e como devem ser
aplicados.



ITU-T Rec. X.903 | ISO/IEC 10746-3 (Arquitetura): Especifica as
características necessárias que qualificam um sistema de processamento
distribuído como aberto, de forma a delimitar a atuação das normas ODP.



ITU-T Rec. X.904 | ISO/IEC 10746-4 (Semântica da Arquitetura):
Apresenta a formalização dos conceitos de modelamento ODP.

A metodologia RM-ODP utiliza abstrações denominadas de Visões (Viewpoints)
como ferramentas para a especificação e detalhamento da arquitetura de
sistemas distribuídos, como apresentado na Figura 2.1. Essas Visões podem ser
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consideradas como projeções separadas da descrição total de um sistema.
Desta forma, segundo a norma ISO/IEC 10746-1, a complexidade de um sistema
distribuído pode ser mais facilmente manuseada com o modelo de focos distintos
apresentados em cada Visão:


Visão Empresa: Apresenta modelos detalhando o propósito, escopo,
políticas e a responsabilidade do sistema dentro da organização.
Responde as perguntas: Qual é o propósito do sistema? Que serviços é
responsável por prover? Quem precisa desses serviços?



Visão Informação: Apresenta modelos detalhando as entidades lógicas de
informação e conteúdo, os objetos responsáveis e como ela é manipulada
no sistema. Questões que devem ser respondidas com esta Visão: Que
informação é necessária para suportar os serviços oferecidos pelo
sistema? Da onde vem e para onde vai? Deve ser armazenada?



Visão Computacional: Mostra o comportamento do sistema distribuído
entre os objetos que o compõem e que se comunicam por meio de
interfaces. Deve

responder

as perguntas:

Que

operações estão

disponíveis? Quem realiza cada operação?


Visão Engenharia: Apresenta os serviços da infraestrutura necessária
para a operação do sistema distribuído. Deve responder a pergunta: O
que é necessário para garantir a interoperabilidade dos sistemas?



Visão Tecnologia: Mostra detalhes da configuração de hardware e
software, como os serviços são realizados e responde a pergunta: Como
os serviços de infraestrutura são realizados?

No artigo de Kutvonen (2007) encontra-se uma explicação teórica sobre as
diferentes Visões e conceitos do RM-ODP, e em Van Le (2008), um exemplo de
uma modelagem da Visão Empresa de um sistema de cobrança em tempo real,
utilizando a metodologia RM-ODP.
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Empresa
Aspectos de Negócio
Propósito, escopo e políticas
da organização que possuirá
o sistema

Computação

Informação
Aspectos de Informação
Informações manuseadas e suas
restrições de uso e interpretação
pelo sistema

Sistema
ODP

Planejamento da aplicação
Decomposição funcional do
sistema em objetos

Tecnologia

Engenharia

Implementação
Distribuição de hardware e
software empregados na
implementação

Tipos de solução
Infraestrutura necessária para
suportar a distribuição da funções

Figura 2.1 A cinco Visões do RM-ODP
Fonte: ISO/IEC 19793, 2008

Romero e Vallecillo (2005) comentam que o conjunto de normas ISO/ITU define
as regras e técnicas para a especificação da arquitetura de sistemas distribuídos.
Porém, não define e não recomenda nenhuma notação ou linguagem para sua
implementação prática, e ressalta que diversas notações foram sugeridas por
autores para essa finalidade. Inicialmente o UML (versão 1.4) não atendia alguns
conceitos necessários da ODP. No entanto, com o advento da versão UML 2.0,
com suas novas capacidades e uma variedade de ferramentas disponíveis, a
ISO/IEC e a ITU-T decidiram, em 2004, lançar o projeto que definia o UML 2.0
para as especificações ODP, resultando assim na norma ITU-T Rec. X.906ISO/IEC 19793:2008 (UML4ODP).
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2.3. Referências IMS

Os padrões e as normas que definem os detalhes técnicos da tecnologia,
protocolos, serviços e interfaces do IMS foram elaborados pelo 3GPP que é um
grupo de colaboração entre associações de telecomunicações, criado para
regulamentar a rede de terceira geração 3G para redes GSM. A versão inicial do
conjunto de normas para o IMS foi publicada em 1999, no 3GPP Release 99,
porém somente na versão 3GPP Release 5, de 2002, é que o IMS foi
oficialmente especificado. Posteriormente, foram surgindo novas versões das
normas, Release 6, 7, que foram adicionando mais funcionalidades e
características ao sistema. A versão que é considerada neste trabalho é a
Release 8, finalizada em dezembro de 2008.

As especificações publicadas pelo 3GPP são identificadas por numeração de
códigos de 4 a 5 algarismos, em que os dois primeiros identificam a série, de
acordo com o assunto, variando de 21 a 37 (para normas da tecnologia 3G), na
forma de Technical Specification (TS) ou Technical Report (TR), como mostrado
na Quadro 2.1. Desta forma, identificam-se, por meio da numeração, as normas,
de acordo com seu assunto, como por exemplo: TS23.002 trata de um
documento de concepção técnica (Technical realization) e TR33.295 de aspectos
de segurança (Security aspects).

Assunto

Série

Requerimentos

21

Aspectos de Serviço (estágio 1)

22

Realização Técnica (estágio 2)

23

Protocolos de sinalização (estágio 3)

24

Operação, Administração, Aprovisionamento,

32

Manutenção e Cobrança
Quadro 2.1 - Esquema de numeração de normas do 3GPP
Fonte: 3GPP
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Nas séries das normas com a numeração de 22 a 24, o 3GPP utiliza a
recomendação ITU-T I.130, que apresenta uma metodologia dividida em três
estágios, para especificar os serviços e a arquitetura apresentada (Figura 2.2):

1. Aspectos do serviço (estágio 1): Pela Recomendação ITU I.130, esta
norma é subdividida em três passos. O primeiro, fornece uma descrição
geral do serviço do ponto de vista do usuário, como ele funciona, sem
entrar em detalhes quanto a sua implementação. No segundo passo,
apresenta uma descrição estática do serviço por meio de atributos e, no
terceiro, uma descrição dinâmica do serviço em funcionamento, por meio
de diagramas SDL (Specification and Description Language). Esses
procedimentos são detalhados nas recomendações ITU I.210 e ITU I.140.

2. Aspectos funcionais de rede (estágio 2): Nesta série, a norma identifica as
capacidades funcionais e os fluxos de informação requeridos para
suportar a funcionalidade descrita no estágio anterior. Dividida em cinco
passos, ela identifica inicialmente a separação do modelo em entidades
funcionais. Em seguida, apresenta os diagramas de fluxo de informação
entre essas entidades. No terceiro passo, as entidades funcionais são
representadas por meio de diagramas SDL. No quarto, a representação
das ações executadas pelas entidades. Por último, segue a alocação das
entidades funcionais em entidades físicas. Esses procedimentos são
detalhados nas recomendações ITU I.130 e ITU Q.65.

3. Aspectos da implementação de rede (estágio 3): Nesta série, o resultado
obtido dos estágios anteriores como fluxo de informações e diagramas
SDL são aproveitados para produzir as recomendações de protocolos de
sinalização. Dividido em dois passos, este estágio apresenta a
identificação das mensagens necessárias em cada fluxo e as ações entre
funções para suportar as funcionalidades definidas. Esses procedimentos
são detalhados na série de recomendações ITU Q.500.
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Estágio 1

1.1 Descrição e definição de serviços

1.2 Descrição estática dos serviços por
meio de atributos

1.3 Descrição dinâmica dos serviços por
meio de gráficos

Caracterização do
serviço no ponto de
vista do usuário

Estágio 2

2.1 Determinação do modelo funcional

2.2 Diagramas de fluxo de
informação

2.3 Diagramas SDL para
entidades funcionais

2.4 Ações das entidades
funcionais

Capacidades
da rede

2.5 Alocação de entidades funcionais para físicas

Estágio 3

3.1 Formato e protocolos

3.2 Nós de comutação e serviços

Figura 2.2 - Representação gráfica dos estágios da recomendação ITU I.130
Fonte: ITU I.130

Os padrões, dentre as séries mencionadas anteriormente, que especificam as
redes IMS e a parte de cobrança OCS são:
Série 22 (estágio 1):


3GPP TS 22.101 - Service Aspects



3GPP TS 22.115 - Service aspects; Charging and billing



3GPP TS 22.228 - Service requirements for the Internet Protocol (IP)
multimedia core network subsystem

Série 23 (estágio 2):


3GPP TS 23.003 - Numbering, addressing and identification



3GPP TS 23.002 - Network Architecture



3GPP TS 23.203 - Policy and charging control architecture



3GPP TS 23.228 - IP Multimedia Subsystem (IMS)
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Série 24 (estágio 3):


3GPP TS 24.229 - IP multimedia call control protocol based on Session
Initiation Protocol (SIP) and Session Description Protocol (SDP)

A série 32, da família de especificações do 3GPP, é reservada para os aspectos
de Operação, Administração, Manutenção e Aprovisionamento (OAM&P,
Operation, Administration, Maintenance and Provisioning) e também para
descrever a parte de funcionalidades de cobrança.

Desta série, a norma principal é a TS 32.240, que apresenta uma visão geral da
funcionalidade de cobrança e sua arquitetura para as redes GSM/UMTS.
Também introduz a estrutura de documentos relacionados (Figura 2.3) que
abordam temas de cobranças online/offline, funcionalidades e interfaces para os
domínios CS (Circuit Switched), PS (Packet-Switched), WLAN (Wireless LAN),
subsistemas IMS e serviços como MMS (Multimedia Messaging Service),
Navegação WEB, etc.

Fazendo uma análise das séries de normas do 3GPP relevantes ao trabalho,
com base nos conceitos da recomendação I.130, descrita anteriormente, foi
possível associar cada série com as Visões do RM-ODP relacionadas aos
mesmos conceitos, conforme Quadro 2.2:

Assunto

Série

Visão relacionada RM-ODP

Aspectos de Serviço (estágio 1)

22

Empresa e Informação

Realização Técnica (estágio 2)

23

Informação

Protocolos de sinalização (estágio 3)

24

Informação e Computação

Operação, Administração, Aprovisionamento,

32

Computação e Engenharia

Manutenção e Cobrança
Quadro 2.2 - Associação entre séries 3GPP e Visões do RM-ODP
Fonte: Elaborado pelo autor
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A estrutura das normas derivadas da TS 32.240 é visualizada na Figura 2.3:

32.240
Charging Architecture and Principles

32.250
CS-domain
Charging

32.251

32.252

32.260

PS-domain
Charging

WLAN
Charging

IM Subsystem
Charging

32.270

32.271

32.272

32.273

32.274

32.275

MMS
Charging

LCS
Charging

PoC
Charging

MBMS
Charging

SMS
Charging

MMTel
Charging

32.280

32.296

Advice of Charge
(AoC) service

Online Charging System
(OCS) applications and
interfaces

32.295

32.297

32.298

32.299

Charging Data

Charging Data Record

Charging Data Record

Diameter

Record (CDR)
transfer

(CDR) file format and
transfer

(CDR) parameter
description

Application

Charging

Figura 2. 3 - Estrutura dos documentos referentes à cobrança da série 32
Fonte: 3GPP TS 32.240

2.4. Conclusão
Neste capítulo, foram citadas as referências bibliográficas, dentre artigos, normas
e livros que foram utilizados para o embasamento teórico do estudo e para o
modelamento do sistema de cobrança OCS. Dessa forma, foi possível propor um
método que relacione a divisão das normas 3GPP com as quatro Visões do RMODP, que serão detalhadas no próximo capítulo (3).
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3 AS REDES IMS E O OCS

3.1. Introdução
Neste capítulo, é apresentada uma introdução às redes IMS e uma abordagem
geral dos seus componentes, conforme conceitos definidos pelas normas 3GPP.
Um maior detalhamento é feito das características da plataforma de cobrança em
tempo real (OCS), apresentando os tipos de cobrança existentes e como devem
interagir com os outros módulos do sistema distribuído IMS.

3.2. O IMS
Nos últimos anos, no ramo das telecomunicações pessoais, vivencia-se uma
mudança cada vez mais evidente do mundo da telefonia fixa para a telefonia
móvel. Em agosto de 2003, segundo a Consultoria Teleco, o número de
terminais móveis do Brasil ultrapassou o número de telefones fixos nas
residências e atualmente (setembro de 2010) possui uma densidade de 98,98%,
enquanto que a telefonia fixa estacionou em 21%. Esses terminais foram se
aperfeiçoando e agregando mais capacidade de processamento, recursos e
possibilidades de novas aplicações do que o modelo de comutação fixa realizado
pelas centrais telefônicas. Segundo Poikselka et al. (2006), os dispositivos
móveis da rede de terceira geração 3G ou Wimax já podem estar
permanentemente conectados à rede de acesso, pelo protocolo IP, e ter
informações instantâneas sobre seus interlocutores, notícias ou conteúdo. Uma
chamada entre dois usuários, nestes dispositivos, passará a ser uma simples
conexão de rede, muito além dos processos de comutação utilizados nas antigas
centrais fixas PSTN (Public Switched Telephone Network).

Para se comunicarem, estes novos dispositivos IP necessitam de uma estrutura
central que suporte suas capacidades de convergência e que permita a
integração dos dispositivos legados e dos que virão, por meio de padrões
internacionais. Daí surgiu a necessidade de um subsistema baseado em
protocolo IP denominado IMS (IP Multimedia Subsystem).
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Koukal e Bestak (2006) explicam que o IMS provê uma plataforma de
comunicação entre os diversos tipos de terminais, que variam desde os telefones
fixos, passando por celulares, PDAs (Personal Digital Assistant) até os
computadores de mesa e notebooks. Para se comunicar com diferentes redes, o
IMS permite a integração com redes celulares, fixas, de comutação por circuito,
comutação por pacotes (GPRS, EDGE), redes de provedores de serviços e até
mesmo a própria internet, conforme representado na Figura 3.1. Essa
flexibilidade é possível devido à separação das camadas de acesso, transporte e
controle.

Segurança
Cobrança
QoS

Figura 3.1 - O universo IMS
Fonte: Poikselka et al., 2006
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3.2.1. Arquitetura IMS
Segundo Cuevas et al. (2006), para a sinalização e controle das chamadas,
denominadas de sessões, o IMS utiliza o protocolo SIP (Session Initiation
Protocol), um protocolo desenvolvido pelo IETF (Internet Engineering Task
Force) para criar, modificar e terminar sessões, utilizando o protocolo IP, por
meio do método de requisição-resposta, similar ao HTTP (Hypertext Transfer
Protocol) para a transmissão das páginas na internet. Para o transporte da mídia,
o IMS utiliza outros dois protocolos do IETF: o RTP (Real Time Protocol) e o
RTCP (Real Time Control Protocol).

A arquitetura do IMS, padronizada pelo 3GPP, é composta basicamente pelas
entidades citadas a seguir, conforme ilustrado na Figura 3.2:
a) Gerenciamento de sessão e roteamento: P-CSCF, I-CSCF e S-CSCF
[Call Session Control Function (I-Interrogating; P-Proxy; and SServing)];
b) Banco de Dados: HSS (Home Subscriber Server) e SLF (Subscription
Locator Function);
c) Serviços: AS (Application Server), MRFC (Media Resource Function
Controller) e MRFP (Media Resource Function Processor);
d) Funções de integração: BGCF (Breakout Gateway Control Function),
MGCF (Media Gateway Control Function), MGW (Media Gateway), e
SGW (Signaling Gateway);
e) Cobrança: OCS (Online Charging System) e IMS-GWF (IMS-Gateway
Function);
f) Usuários: UE (User Equipments).

Poikselka et al. (2006) explicam que as entidades de gerenciamento de sessão e
roteamento, os CSCFs (Call Session Control Function), compõem o elemento
central da infraestrutura do IMS e é formado pelos elementos Proxy-CSCF (PCSCF), Serving-CSCF (S-CSCF) e Interrogating-CSCF (I-CSCF). Cada um
possui uma função específica que, no final, resulta no objetivo de rotear o tráfego
de sinalização SIP entre os envolvidos na sessão.
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Servidores de aplicação

SIP-AS

Cobrança

MRFC

MRFP

OCS
IMS-GWF

S-CSCF

SGW

HSS

P-CSCF

MGCF
I-CSCF

Controle de sessão
3G, GSM, WiMax

SLF
Banco de dados
BGCF
MGW
Integração

UE
Usuário 1

UE
Usuário 2

Figura 3.2 - Componentes do IMS com interligações SIP (linhas contínuas) e
DIAMETER (tracejadas)
Fonte: Elaborado pelo autor

O elemento Proxy-CSCF é o primeiro contato do IMS para com o usuário, que
pode estar localizado em sua rede local ou em roaming, ou seja, o P-CSCF
recebe todo o tráfego entrante da rede. Ele se encarrega de direcionar a
sinalização de registro (fase inicial que ocorre quando um usuário ingressa à
rede) para a sua rede de origem (Home Network), após consultar o I-CSCF,
assim como as demais mensagens das sessões SIP subsequentes. O P-CSCF
também é responsável pelas Associações de Segurança, SA (Security
Associations), integridade e confidencialidade da sinalização SIP por meio do
protocolo IPSec (IP Security Protocol).

O Interrogating-CSCF é o elemento que decidirá e roteará para qual ServingCSCF o usuário deverá se registrar, se ao servidor local, ou se deverá ser
redirecionado a outro servidor localizado em outra rede (usuário em roaming).
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Para decidir isso, o I-CSCF deverá buscar informações sobre este usuário na
base de dados HSS (Home Subscriber Server) de sua rede por meio do
protocolo Diameter (RFC 3588) e retornar as informações necessárias de
conexão para este determinado usuário via P-CSCF.

Dentre os três elementos que formam o CSCF, o Serving-CSCF é o que possui
maior importância porque é o responsável por:
a) Gerenciar o processo de registro e autenticação;
b) Processar e rotear as chamadas;
c) Fazer a manutenção dos perfis do usuários no HSS;
d) Fornecer informações para os serviços de cobrança.

O HSS é o repositório central de informações sobre os perfis dos usuários. Neste
banco de dados ficam armazenadas informações como dados de registro (nome,
endereço), preferências e localização, necessárias para o estabelecimento de
sessões entre os usuários e para provê-los com os serviços contratados para
posterior consulta de outros elementos da rede IMS. Para cenários com múltiplos
HSS distribuídos é necessária a presença do elemento SLF, que determina para
qual HSS o pedido de informação deve ser encaminhado.

Para o suporte de serviços complementares como presença ou redirecionamento
de chamadas, os Servidores de Aplicação (AS) são necessários à rede IMS e
possuem interfaces SIP para se conectarem aos elementos S-CSCF e HSS
durante a realização dos serviços. Nestas aplicações, o controle e a manipulação
de recursos de mídia como voz, anúncios e tones são feitos pelos elementos
MRF (Media Resource Function), que é composto pelo MRFC, que interpreta as
requisições dos AS e controla os fluxos de mídia, e do MRFP, que é responsável
pela execução das mídias.

As funções de integração para permitir a interconexão do IMS com a rede legada
RTPC (Redes de Telefonia Pública Comutada) de conexão por circuito (CS) são
desempenhadas pelos elementos MGW, MGCF, SGW e BCGW, que executam
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ações como conversão de protocolos de sinalização e controle entre os meios
CS e PS.

3.3. Mecanismos de cobrança no IMS
As entidades de cobrança das redes de telecomunicações são elementos
imprescindíveis para a sobrevivência dos serviços implementados, pois garantem
a viabilidade comercial do investimento da plataforma adotada pelas operadoras.
E, atualmente, com os mercados praticamente saturados, com uma maior
competição entre as operadoras e a queda nas receitas por usuário, esse tema
torna-se bastante relevante na medida em que pode melhorar e até reverter esse
quadro, com a adoção de estratégias de cobrança mais atrativas e eficazes nos
novos serviços oferecidos aos usuários.

Para Kühne et al. (2007), com o avanço das tecnologias das redes convergentes,
que podem reunir, numa mesma arquitetura, a rede fixa de telefonia, a móvel,
com serviços de acesso à internet, e-mails, PoC, (Push over Celular) e jogos em
rede, a atividade do gerenciamento e o aumento do número de serviços tornaram
os modelos de negócios das operadoras mais complexos, contudo mais flexíveis.

Os modelos tradicionais de cobrança da rede legada (ou rede de segunda
geração, 2G), utilizada para trafegar voz no domínio CS (comutação por circuito,
Circuit Switch), pelo método de duração, ou seja, uma chamada entre A e B é
tarifada, pelo tempo que A ficou conectado com B. Por sua vez, as redes 2,5G e
3G introduzem novos métodos de cobrança para que serviços convergentes,
como os citados, sejam não somente suportados, mas também cobrados de
acordo com cada necessidade e perfil dos usuários.

Estas entidades de cobrança podem trabalhar com serviços no domínio de
comutação por circuito (CS) que suporta serviços, como, por exemplo: chamadas
de voz, via celular ou via telefonia fixa, tarifas especiais de roaming, que é
padronizado pela norma 3GPP TS 32.250, ou comutação por pacote (PS)
representado pelos serviços de mensagens SMS (Short Message Service) ou de
sessões de dados, padronizados pela norma 3GPP TS 32.251.
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O modelo de cobrança, definido pelo 3GPP para o IMS, propõe dois
mecanismos: o online charging - que é desempenhado pelo elemento OCS e o
offline charging - realizado no CCF (Charging Control Function) conforme
ilustrado na Figura 3.3.

Figura 3.3 - Arquitetura dos sistemas de cobrança na rede IMS
Fonte: Chen, S.; Weik, P, 2006.

3.3.1. Mecanismo offline charging
Pelo mecanismo de cobrança offline, qualquer elemento da rede IMS pode
repassar as informações de utilização da rede para a entidade de cobrança CCF,
que, por sua vez, gera os CDRs (Call detail records) de cada evento e os
direciona para serem processados e cobrados, no Billing Domain, sem interação
direta no momento do fornecimento dos serviços. A cobrança normalmente é
realizada por meio de faturas mensais.

Na Figura 3.4 representa-se a arquitetura lógica da cobrança offline, conforme a
norma 3GPP TS 32.240, composta por três elementos de funções lógicas:
a) CTF (Charging Trigger Function): Esta função é responsável por gerar a
informação de cobrança assim que um evento ocorra. Está presente, de
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forma integrada e de onde monitora o tráfego, internamente aos
elementos de serviço da rede como CSCFs, IMS-AS, MRFC, BGCF,
MGCF, e envia informações de cobrança ao elemento CDF pela interface
Rf por meio do protocolo Diameter.
b) CDF (Charging Data Function): Recebe as informações de cobrança de
eventos e gera os registros de detalhes de chamadas CDR (Call Detail
Record) e os repassa ao CGF pela interface Ga.
c) CGF (Charging Gateway Function): Responsável por encaminhar os
registros de chamada (CDR) ao domínio de cobrança BD (Billing Domain)
onde serão calculadas as tarifas e efetuadas as cobranças, por meio da
interface Bi ou FTP (File Transfer Protocol).

CTFs
IMS-AS
MRFC
BGCF
MGCF

Rf

CDF

Ga

CGF

Bi

Billing
Domain

P-CSCF
I-CSCF
S-CSCF

Figura 3.4 - Arquitetura de cobrança offline do IMS
Fonte: 3GPP TS 32.240

Como beneficio, esse mecanismo oferece uma maior compatibilidade com os
modelos de cobrança legados (que são predominantemente em tempo não-real),
os quais não têm a capacidade de suportar mecanismos de cobranças com
maior complexidade, em relação ao online, pois requerem maior tempo de
processamento na elaboração das faturas.
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3.3.2. Mecanismo online charging
Por sua vez, o mecanismo de cobrança online significa uma interação em tempo
real entre o processo de cobrança e a entrega do serviço, ou seja, antes que
uma chamada ou serviço possa ser fornecido ao usuário deve haver uma
verificação e confirmação anterior à entrega. Este mecanismo tem o benefício de
permitir maior flexibilidade e interação com o usuário, pois pode oferecer tarifas
diferenciadas dependendo do tipo e da utilização dos serviços e ainda evitar a
inadimplência pela entrega de serviços a usuários sem saldo.
Ambos os mecanismos de cobrança, online e offline, podem ser executados
simultânea ou independentemente para um mesmo evento, de acordo com as
regras de cada operação. A decisão sobre qual mecanismo de cobrança será
utilizado para cada serviço é feita pelo elemento que encaminha as requisições
ao OCS (online) ou ao CDF (offline), com base nas informações da sinalização
SIP recebida e nas configurações do sistema para cada assinante. A informação
sobre os endereços de cada mecanismo é repassada pelo SIP, no campo PCharging-Function-Addresses e definida pela norma TS 24.229.
Diferente dos dois mecanismos de cobrança definidos pelo 3GPP, há atualmente
duas opções de cobrança do assinante que são adotadas pelas operadoras,
denominadas de pré-pago, em que créditos são adquiridos e consumidos
anteriormente à utilização dos serviços, e pós-pago, em que a cobrança dos
serviços é realizada, posteriormente, com a emissão de faturas e regida por
contratos. Porém, Kurtansky et al. (2006) afirmam que não é correto associar a
opção de cobrança pré-paga ao mecanismo de cobrança online, ou a opção póspaga ao mecanismo offline, pois nada impede que a opção pós-paga não seja
realizada também em tempo real (online). Assim como é possível a opção
híbrida, com características de pré e pós-pago em um único perfil.

Este trabalho destina-se a aprofundar o estudo do mecanismo de cobrança em
tempo real, que será detalhado nas próximas seções. Para maiores detalhes da
cobrança offline recomenda-se a consulta à norma TS 32.240.
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3.4. Sistema de Cobrança Online (OCS)

De acordo com a norma 3GPP TS 32.240, uma entidade de cobrança em tempo
real deve possuir a arquitetura representada na Figura 3.5 e ser composta pelas
três funções lógicas:
a) OCF (Online Charging Function);
b) RF (Rating Function);
c) ABMF (Account Balance Management Function).

A função CTF (Charging Trigger Function) representa a função lógica de coletar
as informações necessárias para iniciar, finalizar e controlar as sessões de
cobrança enviadas ao OCS. Esta função é realizada internamente nos elementos
da rede IMS que se comunicam com o OCS, tanto do núcleo da rede (CN Core
Network

Domain),

quanto

nos

nós

de

serviço

ou

subsistemas

que,

eventualmente, necessitam ser integrados para terem a cobrança de seus
serviços gerenciada pelo OCS.

OCS
Rc
Ro

CTF
CAP

ABMF

O
C
F
RF
Re

Figura 3. 5 - Arquitetura de cobrança online do IMS
Fonte: 3GPP TS 32.240

As informações de correlação de cobrança chegam ao CTF por meio da
sinalização SIP no campo P-Charging-Vector, que contém as seguintes
informações fundamentais para a realização dos cálculos de cobrança e
definidos na norma 3GPP 24.229:
a) IMS Charging Identifier (ICID): é um identificador único de cada sessão
ou transação entre os elementos da rede IMS. Dura o tempo
necessário para a finalização da sessão em todas as mensagens de
sinalização trocadas.
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b) Access network charging identifier (ANCI): é a informação que
identifica o meio de acesso utilizado para transmitir a sessão (GPRS,
por exemplo).
c) Inter Operator Identifier (IOI): identifica as redes que originaram e as
que terminaram as sessões de cada lado.

A OCF é a função que reside dentro do domínio OCS, definida pela norma 3GPP
TS 23.078, que se integra aos CTFs das redes por meio de duas interfaces Ro
ou CAP (CAMEL Application Part), dependendo do nó ao que esta deve ser
integrada, como pode ser observado na Figura 3.6. Normalmente, para
cobranças em tempo real, o CAP é empregado na integração de nós legados de
Rede Inteligente (IN) no domínio CS como: SGSN (Serving GPRS Support Node)
e MSC (Mobile Services Switching Centre), enquanto que a Ro é utilizada por
elementos do domínio PS, realizado pelo protocolo Diameter que se utiliza do
TCP/IP. Sua função principal é gerenciar a disponibilidade de recursos ou
servicos baseados nas informacoes recebidas pela rede (CTF), e tem o poder de
permitir ou negar a utilização destes recursos.

A função OCF é dividida internamente em duas outras entidades:
a) EBCF (Session Based Charging Function), responsável pela cobrança de
serviços do modelo de cobrança por eventos (SMS, MMS);
b) SBCF (Event Based Charging Function), executa a cobrança de serviços
cobrados por sessão (chamadas de voz ou sessão de dados).

Quando um serviço é requisitado por um assinante que está configurado para ter
o controle de cobrança em tempo real, o CTF residente neste determinado
elemento de rede, identifica, decide o tipo da requisição (se deve ser cobrado
pelo modelo evento ou sessão) e endereça a mensagem de cobrança (online
charging request) diretamente para a função responsável EBCF ou SBCF pela
inteface Ro ou CAP.

Estas duas entidades do OCF se comunicam com a função RF (Rating Function),
que realiza o cálculo da tarifação de cada evento ou sessão, e também com a
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função ABMF (Account Balance Management Function), responsável pelas
contas de saldo dos assinantes que o OCS gerencia, pelas interfaces Re e Rc
respectivamente.

A função RF é consultada pelo OCF no início de cada evento e pode ocorrer
diversas vezes durante a realização de uma sessão. Com base na informação
recebida nas mensagens, o RF determina seu custo na forma de unidades
monetárias ou não. Existem dois métodos de consulta na função RF:
a) PriceRequest: determina o preço para execução de um serviço ou a
entrega de um evento, e é utilizado pelo EBCF;
b) TariffRequest: utilizado para a determinação da tarifa de um serviço ou
sessão, e é utilizado pelo SBCF.

Essas informações recebidas para a determinação da tarifa podem incluir vários
parâmetros como identificador do serviço, localização do usuário, tipo do usuário,
tempo de utilização, hora de início, dia da semana, classe de desconto, QoS,
entre outros (TS 32.296).

Como se observa na Figura 3.6, o CSCF de uma rede IMS não possui
capacidade de integração direta com o OCS, precisando de um elemento
intermediário, o IMS-GWF (IMS Gateway Function), que age como um CTF,
coletando e enviando informações ao OCS, fato este devido a uma falha de
especificação, que permanece até a versão 8 do 3GPP (Release 8). Para o
CSCF o IMS-GWF é apenas um servidor de aplicação AS, com quem interage
por meio da interface ISC (IMS Service Control) pelo protocolo SIP. Assim, o
IMS-GWF realiza a tradução do protocolo SIP ao Diameter na interface Ro para
alimentar o OCS das informações sobre os eventos de cobrança provenientes do
CSCF, agindo como CTF.

O protocolo utilizado para a interface Ro é o padrão IETF DCCA (Diameter
Credit-Control Application) (RFC 4006), que possui em sua estrutura de
mensagens um número variável de parâmetros AVP (Attribute Value Pairs) para
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encapsular informações necessárias à execução das cobranças dos serviços. Os
dois tipos de mensagens trocadas entre o CTF e o OCF pela inteface Ro são:
a) CCR: Credit Control Request;
b) CCA: Credit Control Answer.

Entre os parâmetros que podem ser utilizados nas mensagens do DCCA,
destacam-se:
a) Destination-Host:

Número

de

destino

ingressado

pelo

originador para um determinado serviço.
b) Service-Identifier: Identificador do serviço.
c) Session-Id: Identificador da sessão em curso.

Online Charging
System
MSC

IMS CSCF

ISC

CAP

SGSN

CAP

WLAN

Ro

IMS-AS

Ro

IMS Gateway
Function

Ro

IMS MRFC
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MMS

Ro

PoC

Ro

SMS

Ro

Figura 3. 6 - Arquitetura do OCS
Fonte: 3GPP TS 32.296

OCF Online
Charging
Function
ABMF
Account
Balance
Management
Function
SBCF
Session
Based
Charging
Function

Conta

CGF
Charging
Gateway
Function

EBCF
Event
Based
Charging
Function

Servidor de
recarga

RF
Rating
Function
Info
Tarifa

Pós
processamento

usuário

45

Na interação entre o CTF e o OCF três cenários de controle de crédito existem
para cobrar os serviços e podem influenciar o tipo e a quantidade de mensagens
CCR/CCA enviadas:


Immediate Event Charging (IEC): cenário em que as mensagens são trocadas
para a cobrança de um evento e, consequentemente, resulta em um único
débito na conta do usuário. É realizado por somente um par de mensagens
CCR/CCA, conforme ilustra a Figura 3.7

Elemento de
Serviço
(com CTF)

OCS

CCR = Pedido
CCA = Resposta
Pede autorização
para evento

Evento autorizado

Figura 3.7 – Diagrama de Sequência: Cenário IEC
Fonte: Gioia, S.; Radziszewski,T., 2007



Event Charging with Unit Reservation (ECUR): cenário em que as
mensagens são trocadas para a cobrança de um evento que requer o
esquema de reserva de quota de saldo, pois se trata de um evento de
longa duração (download de músicas ou filmes, por exemplo) e emprega
dois pares de mensagens CCR/CCA até que o evento seja finalizado,
conforme mostra a Figura 3.8.
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Usuário

Elemento de
Serviço
(com CTF)

OCS

CCR = Pedido
CCA = Resposta
Pede autorização
para evento, reserva
de crédito
Resposta de sucesso ou
falha na entrega do evento.
Reserva debitada ou
cancelada

Figura 3.8 - Diagrama de Sequência: Cenário ECUR
Fonte: Gioia, S.; Radziszewski,T., 2007



Session Charging with Unit Reservation (SCUR): cenário em que as
mensagens são trocadas para a cobrança de uma sessão que, pela
natureza do acesso, necessita do esquema de reserva de quotas (saldo),
que são utilizadas progressivamente, com o passar do tempo e com a
continuidade da sessão (navegação de internet, por exemplo), conforme
ilustra a Figura 3.9. Neste tipo de cobrança, alguns parâmetros adicionais
são necessários nas mensagens de CCR e CCA: R-S-U (Request Service
Unit) requer a quantidade necessária de unidades a serem reservadas
para este serviço, G-S-U (Granted Service Unit) retorna as unidades que
foram efetivamente reservadas e U-S-U (Used Service Unit) apresenta as
unidades utilizadas após um período de reserva.
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Elemento de
Serviço
(com CTF)

OCS

Usuário

CCR = Pedido
CCA = Resposta
R-S-U = Pedido de unidades
G-S-U = Unidades concedidas
U-S-U = Unidades utilizadas
Pede autorização de
reserva de crédito
Unidades reservadas
utilizadas, novo
pedido de reserva
Indicação de final de
saldo. Serviço é
finalizado após
unidades
consumidas
Resposta da utilização
e encerramento da
sessão

Figura 3.9 - Diagrama de Sequência: Cenário SCUR
Fonte: Gioia, S.; Radziszewski,T., 2007

Um exemplo de parte do fluxo de uma chamada pelo cenário de cobrança online,
mais especificamente o cenário SCUR (por sessão) em uma rede IMS é
apresentado por Gioia e Radziszewski (2007):
- Quando o usuário A inicia a chamada, seu UE (User Equipment) envia uma
mensagem SIP INVITE ao elemento P-CSCF, o elemento que trata as chamadas
de entrada na rede. Este redireciona o INVITE ao S-CSCF deste usuário,
assumindo que o P-CSCF já conhece o endereço do S-CSCF, que foi obtido por
consulta ao I-CSCF no momento de registro do usuário (não mostrado no
diagrama). Em seguida, o S-CSCF detecta que esta chamada deve ser tratada
pelo sistema de cobrança online e redireciona novamente o INVITE ao elemento
IMS-GWF. Ao recebê-la, o IMS-GWF envia uma mensagem Diameter CCR
(INITIAL) ao OCS para reservar uma determinada quantidade de crédito para
esta chamada. O OCS responde com CCA, indicando que a chamada foi
permitida, pois o usuário possuía saldo disponível para a quantia reservada
neste primeiro momento. Após a recepção do CCA, o IMS-GWF redireciona a
mensagem INVITE novamente ao S-CSCF que repassa ao destinatário da
chamada, usuário B, que ao atender envia o código de retorno 200 OK (SIP) ao
usuário A e a chamada é conectada (Figura 3.10).
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P-CSCF

S-CSCF

IMS-GWF

Usuário
Chamado
(B)

OCS

Usuário A

Figura 3.10 - Diagrama de Sequência: Chamada IMS com cobrança online
Fonte: Gioia, S.; Radziszewski,T., 2007

3.5. Cenário geral das telecomunicações

Após a exposição dos conceitos e arquitetura das redes IMS e do sistema de
cobrança

OCS,

faz-se

necessário

posicioná-los no

cenário

geral

das

telecomunicações. A Figura 3.11 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 com um sistema de cobrança em tempo real OCS.
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Figura 3.11 - Cenário geral das telecomunicações
Fonte: Elaborado pelo autor

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),
que se especializa, ainda, em fixa e móvel. E, para prover serviços relacionados
à Internet, o sistema de infraestrutura de provedor de internet (ISP) permite
acesso a VoiP, e-mail, IM (Instant Messaging) e acesso Web. Finalmente,
agregado ao IMS está o sistema OCS que tem a complexa função de realizar a
cobrança em tempo real de toda a árvore de serviços convergentes que
compõem o cenário geral das telecomunicações atualmente (não está
representado neste modelo o sistema offline de cobrança).
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Figura 3.12 - Diagrama de conceitos do OCS.
Fonte: Elaborado pelo autor e 3GPP TS 32.240

Na Figura 3.12, representa-se, em um diagrama de classes, a composição dos
conceitos de Serviços e Métodos de cobrança juntamente com suas derivações.
Observa-se que, conforme citado na norma TS 32.240 (p. 27), os métodos de
cobrança online se dividem em “Imediato” (Direct Debiting) e “Com reserva” (Unit
Reservation) e posteriormente em IEC, SCUR e ECUR. Os Serviços se dividem
em Eventos (duração instantânea) e Sessão (duração desconhecida), e contêm
os serviços de mensagem, voz e dados. Porém, a classificação de alguns
serviços (mensagens multimídia, download de conteúdo) entre evento ou sessão
pode variar de acordo com as regras de cada operadora, assim como a decisão
de usar IEC, ECUR ou SCUR na cobrança de um evento ou sessão. Para isso,
basta configurar nas regras de cada CTF quando e que tipo de mensagens de
cobrança deve-se entregar ao OCS.
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3.6. Conclusão

Com os conceitos apresentados neste capítulo, verificou-se a existência de dois
modos de cobrança de serviços para as redes IMS, o online e o offline.

O

modelo online, executado pelo OCS, e que é objeto de estudo deste trabalho, é
detalhado com suas funções principais, protocolos e cenários de cobrança.

Posicionaram-se, ainda, no cenário das telecomunicações, as redes IMS e o
sistema OCS para apresentar sua abrangência perante as redes atuais e sobre
os serviços. Estes conceitos são fundamentais para o modelamento apresentado
na próximo capítulo (4).
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4 MODELAGEM DO PROJETO DE UM SISTEMA OCS

4.1. Introdução

Neste capítulo, apresenta-se o resultado da especificação ODP, utilizando a
ISO/IEC 19793 em UML e os conceitos definidos pelas normas do 3GPP, para
um sistema de cobrança em tempo real de serviços oferecidos por uma
operadora de telecomunicações a usuários pré-pagos. O modelamento
apresentado pretende representar, por meio das quatro Visões, o sistema de
computação distribuído que compõe essa plataforma OCS, seu funcionamento e
os objetos que interagem. O modelamento é feito com o auxílio da ferramenta
gráfica MagicDraw UML Personal Edition, que possui suporte à norma
UML4ODP, a mesma utilizada para a produção do exemplo anexado à norma
ISO/IEC 19793.

A especificação das Visões UML do sistema proposto consiste, inicialmente, do
diagrama geral do pacote OCS_System, composto de cinco modelos com as
suas respectivas Visões, juntamente com os modelos que descrevem suas
correspondências (Figura 4.1).

Segundo a norma ISO/IEC 19793, (p. 61), uma especificação completa deve
possuir seis modelos de correspondências entre as Visões:
a) Empresa-Informação;
b) Empresa-Computação;
c) Informação-Computação;
d) Empresa-Engenharia;
e) Computação-Engenharia;
f) Engenharia-Tecnologia.

Estas especificações representam, por regras e links, os relacionamentos de
entidades que pertencem simultaneamente a Visões diferentes.
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Figura 4.1 - Diagrama de Pacotes com a especificação geral do sistema OCS
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC 19793 Fig. A.1

4.2. Visão Empresa
Essa Visão especifica o objetivo, o escopo e as regras para o sistema descrito e
seu ambiente. Este modelo descreve os requerimentos funcionais, sem entrar
em detalhes de arquitetura, implementação ou codificação, que são aspectos
abordados nas outras Visões.

Para esta Visão, existem conceitos fundamentais a serem compreendidos,
conforme define a norma ISO/IEC 19793 (p. 13-22): Comunidade possui um
conjunto de objetos empresa, que interagem desempenhando papéis, que
geram comportamentos para atingir um objetivo. Um objeto empresa pode
realizar uma ação de três formas: se participa, é um ator, se mencionado, um
artefato e se for essencial e necessitar de alocação, é um recurso.
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A comunidade é regida por um contrato que especifica o acordo entre seus
componentes para atingir um objetivo. O contrato ainda restringe o
comportamento dos membros da comunidade e suas políticas. Um papel
identifica um comportamento específico de um objeto empresa em uma
comunidade. Esses conceitos podem ser visualizados graficamente pelo
diagrama em UML da Figura 4.2.

Figura 4.2 – Diagrama de Classe com os conceitos relacionados à Visão Empresa do
Modelo ODP.
Fonte: ISO/IEC 19793 – Figura 4

A norma ISO/IEC 19793 (p. 67) não recomenda nenhum método para a
construção da Visão Empresa, argumentando que esse processo pode variar
conforme o sistema a ser especificado. Para o sistema OCS, o seguinte método
foi adotado para ordenar e construir os diagramas, por apresentar, na opinião do
autor, uma sequência lógica e compatível com as características do sistema
modelado:
1. Identificar e detalhar as comunidades envolvidas no sistema OCS e seus
objetivos.
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2. Definir os comportamentos necessários para as comunidades atingirem
seus objetivos. Inicialmente, identificar os papéis desempenhados pelos
objetos empresa nas comunidades envolvidas.
3. Definir os processos esperados para atingir os objetivos.
4. Identificar os objetos empresa em cada comunidade, os papéis,
artefatos ou recursos que eles desempenham e suas interações.
5. Identificar as políticas que governam os comportamentos identificados
nos passos anteriores.

4.2.1. Identificar as comunidades e seus objetivos
Para o ambiente de atuação de um OCS são identificadas duas comunidades:
a) a comunidade Usuário, que representa o conjunto de objetos que
modelam uma coleção de entidades (usuários dos serviços), e que estão
sujeitos

a

um

determinado

contrato

-

regulamentando

seus

comportamentos, para um objetivo em particular (usufruir de serviços
oferecidos pela operadora);
b) a comunidade Operadora, que representa o conjunto de objetos que
modelam uma coleção de entidades (administradores, outras operadoras,
provedores de serviço), que estão sujeitas a um determinado contrato regulamentando seus comportamentos, para um objetivo em particular
(vender serviços).

Com o objetivo de padronizar e facilitar o entendimento dos diagramas, a norma
ISO/IEC sugere uma lista de ícones, e seus estereótipos associados, para cada
Visão (Figura 4.3).
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Figura 4.3 - Estereótipos e ícones utilizados na Visão
Empresa
Fonte: ISO/IEC 19793, p. 67

A Figura 4.4 mostra a especificação geral da Visão Empresa, contento as duas
comunidades Usuário e Operadora em seus pacotes, com os estereótipos
«EV_Community_Contract» e contendo, respectivamente, um componente
«EV_Community» que representa a entidade comunidade. Estes estereótipos
são notações UML que permitem a diferenciação de papéis de um elemento
dentro do modelo.

O pacote Objetos Empresa (global) modela entidades onde o escopo é superior
ao do OCS (como, por exemplo, a rede IMS modelada) e os objetos comunidade
(«EV_CommunityObject» Usuário e Operadora) que possuem dependências
(«EV_RefineAsCommunity»)
comunidade.

quando

considerados

objetos

únicos

da
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Figura 4.4 - Visão Empresa: Especificação UML de um sistema OCS
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC 19793 Fig. A.2

A Figura 4.5 ilustra a comunidade Usuário em detalhe, apresentando três
pacotes adicionais, que contêm: os Papéis na comunidade, os Objetos Empresa
Usuário (objetos específicos desta comunidade) e as Políticas do Usuário.
Apresenta,

também,

uma

classe

estereotipada

como

«EV_Objective»,

expressando o objetivo da comunidade: Adota-se aqui a definição: “Usuário tem
como objetivo usufruir dos diversos recursos que a rede proporciona, como
chamadas de voz ou envio ou recebimento de mensagens de texto, vídeo ou
multimídia”. Para a comunidade Operadora, está expresso seu objetivo como:
"Operadora tem como objetivo prover serviços aos Usuários, sem interrupções e
de acordo com as regras do órgão regulamentador” (Figura 4.6).
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Figura 4.5 - Visão Empresa: Especificação UML da comunidade Usuário
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC 19793 Fig. A.3

Figura 4.6 - Visão Empresa: Especificação UML da comunidade Operadora
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC 19793 Fig. A.3
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4.2.2. Identificar os papéis dos objetos empresa em cada comunidade
Segundo a ISO/IEC 19793 (p. 13), um papel é desempenhado por um ou mais
objetos empresa, para gerar uma ação e definir um comportamento, para
atingir o objetivo da comunidade.

Em um sistema OCS os papéis identificados («EV_Role»), por meio da pesquisa
das normas 3GPP, estão mostrados nas Figuras 4.7 e 4.8. Para a comunidade
Usuário, somente o papel Usuário foi definido, enquanto que para a comunidade
Operadora, identificaram-se: Sistema de Aprovisionamento, Administrador,
Entidades Parceiras, OCS e IMS. Há ainda um pacote Interações, que deve
reunir as interações (relacionamento entre dois papéis) que eventualmente são
necessárias para se definirem os comportamentos.

Figura 4.7 - Visão Empresa: Papel comunidade Usuário
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC 19793 Fig. A.8
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Figura 4. 8 - Visão Empresa: Papéis da comunidade Operadora
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC 19793 Fig. A.8

4.2.3. Definir os processos de cada comunidade visando atingir os
objetivos

Segundo 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 subobjetivos de uma comunidade.

Os principais processos identificados para as comunidades Usuário e Operadora
estão ilustrados nas Figuras 4.9 e 4.10 e recebem o estereótipo de
«EV_Process».
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Figura 4.9 - Visão Empresa: Processos comunidade Usuário
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC 19793 Fig. A.4

Figura 4.10 - Visão Empresa: Processos comunidade Operadora
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC 19793 Fig. A.4
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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. Para o
modelamento, os processos considerados para serem representados, por serem
de maior relevância ao OCS, foram: “Realizar Evento” e “Realizar Sessão”, da
comunidade Usuário (Figuras 4.11 e 4.12).

No Diagrama de Atividade do processo é possível observar os comportamentos
especificados na partição de atividades relacionadas ao papel OCS, que é o foco
de estudo deste trabalho. O processo Realizar Evento especifica um dos dois
comportamentos fundamentais de um sistema OCS, a cobrança de um serviço
caracterizado como evento, que é realizado pela função EBCF (Event Based
Charging Function), dentro do OCF (Online Charging Function). Esse diagrama
foi construído com auxílio do Diagrama de Interação do cenário de cobrança IEC
(Immediate Event Charging), descrito na seção 3.4.

Figura 4.11 - Visão Empresa: Processo Realizar Evento (Cobrança IEC)
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC 19793 Fig. A.5
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O processo Realizar Sessão especifica o segundo comportamento fundamental
do OCS: a cobrança de um serviço caracterizado como sessão (voz ou internet),
realizado pela função SBCF (Session Based Charging Function), dentro do OCF
(Online Charging Function). E assim, como no processo anterior, este diagrama
foi baseado no cenário de cobrança SCUR (Session Charging with Unit
Reservation) descrito na seção 3.4. O terceiro cenário definido pelo 3GPP,
ECUR (Event Charging with Unit Reservation), mecanismo para cobrar um
evento com a utilização de reservas, não é abordado na modelagem das Visões
desta dissertação porque pode ser considerado como um cenário SCUR
simplificado, ocorrendo apenas um pedido de reserva e concessão de unidades.

Figura 4.12 - Visão Empresa: Processo Realizar Sessão (Cobrança SCUR)
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC 19793 Fig. A.5
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4.2.4. Identificar os objetos empresa em cada comunidade
Neste passo da modelagem, os objetos empresa são identificados e organizados
com relação às suas associações, papéis e artefatos desempenhados nos
comportamentos. Artefato, como já citado anteriormente, é um dos três tipos de
relação entre objetos empresa e uma ação (juntamente com ator e recurso),
representado pelo estereótipo «EV_Artefact». Na Figura 4.13 representam-se os
objetos empresa que desempenham os papéis identificados na seção 4.2.2 e
participam das ações da seção 4.2.3, por meio da associação «EV_FulfilsRole»,
atuando portanto como atores.

Figura 4.13 - Visão Empresa: Papéis dos atores
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC 19793 Fig. A.12

Existem também objetos empresa que são somente referenciados em ações e,
portanto, desempenhando papéis artefatos. No modelamento do OCS,
identificaram-se os objetos empresa “Débito imediato”, mencionado no processo
Realizar Evento e outros três objetos “Início reserva”, “Atualiza reserva” e
“Finaliza reserva” (especializações do objeto “Débito com reserva”), sendo
referenciados no processo Realizar Sessão.
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Segundo (ISO/IEC 19793, 2008, p.73), “Interação entre papéis de uma
comunidade é uma outra maneira de se modelar um comportamento (além de
processos)”. Nas Figuras 4.14 e 4.15 observam-se as interações que ocorrem
entre os papéis IMS e OCS em dois processos: Realizar Evento e Realizar
Sessão, neste caso modelando dois comportamentos distintos que o OCS é
especificado a realizar: Débito imediato e Débito com reserva. Observa-se, na
Figura 4.14, que a interação do processo Débito Imediato envolve três estados
(estereotipados por «EV_Artefact») que expressam os papéis artefatos do objeto
empresa Débito Imediato: requisição, autorizado e rejeitado. Essa é uma virtude
do modelo de interação: complementar o detalhamento do modelo de processo
quando necessário.

Figura 4. 14 - Visão Empresa: Interação Débito imediato
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC 19793 Fig. A.10
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Na Figura 4.15, é detalhada a interação do processo Débito com reserva com os
papéis IMS e OCS, que envolvem sete sinais para expressar os papéis artefatos
dos objetos especializados do Débito com reserva:
a) Início reserva: requisição, autorizado e rejeitado;
b) Atualiza reserva: requisição, autorizado e rejeitado;
c) Finaliza reserva: requisição.

Figura 4.15 - Visão Empresa: Interação Débito com reserva
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC 19793 Fig. A.10

Na Figura 4.16 apresentam-se os objetos empresa e suas relações, que
possuem papéis (como ator ou artefato) nas comunidades Usuário e Operadora
e suas relações com os objetos empresa globais.
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Figura 4. 16 - Visão Empresa: Objetos empresa
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC 19793 Fig. A.14

4.2.5. Identificar as políticas que governam os comportamentos.

Neste último passo do procedimento para especificar a Visão Empresa,
identificam-se as políticas que governam os principais comportamentos relativos
ao sistema OCS. “O pacote Política especifica as políticas da comunidade,
que deve restringir e regular o comportamento de uma comunidade” (ISO/IEC
19793, 2008, p. 77).

Para se regular uma plataforma de cobrança de serviços em tempo real são
necessários parâmetros como regras de funcionamento do ciclo de vida do
usuário, ciclo de vida da conta, vigência dos créditos, tipos de cobrança de cada
serviço, funcionamento das tarifas, entre outros. Por esse motivo, decidiu-se
criar, neste modelo, uma única política que regula a operação para a
comunidade Usuário do sistema OCS, abrangendo todas as regras citadas
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anteriormente. E para a comunidade Operadora, cita-se a política existente pelos
órgãos regulamentadores de telecomunicações no país, sem detalhamento, por
não ser do escopo deste trabalho (Figura 4.17)

Figura 4.17 - Visão Empresa: Estrutura do pacote de políticas em cada comunidade
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC 19793 Fig. A.17

Para a criação do diagrama da Política (Regras) de operação, devem ser
identificados os elementos envolvidos no escopo da política em questão e
associá-los às seguintes relações possíveis:
a) «EV_AffectedBehaviour»: Elementos relacionados à política de alguma
forma (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» – conjunto de regras que
entram

em

vigor

em

determinados

períodos

somente

–,

e

o

«EV_PolicyEnvelope» – 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
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serem aplicadas no OCS, de acordo com as decisões de negócio da empresa
operadora de telecomunicações, em termos financeiros e operacionais. O
«EV_PolicyEnvelope», identificado como “Políticas de operação”, 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 associação 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 de operação e o tipo
de seus relacionamentos estão ilustrados na Figura 4.18.

Figura 4.18 - Visão Empresa: Elementos envolvidos na política de operação
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC 19793 Fig. A.18

4.3. Visão Informação

70

A Visão Informação se preocupa com o modelamento 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.

Assim como na Visão Empresa, é padronizado pela norma ISO 19793 um
conjunto de ícones e estereótipos que serão utilizados para o modelamento
desta Visão, representado pela Figura 4.19.

Figura 4.19 - Ícones e estereótipos da Visão Informação
Fonte: ISO/IEC 19793, p. 80

Os diagramas modelados para esta Visão são agrupados em quatro pacotes
pertencentes ao «IV_InformationSpec», como mostra a Figura 4.20: “Objetos
Informação”, “Ações Informação”, “Sistema no início” e “Sistema após uma
semana”. Para a representação da passagem do tempo entre as visões
instantâneas do esquema Estático, foi escolhido um período de tempo no valor
de uma semana após o início de operação do sistema, suficiente para permitir a
visualização dos usuários usufruindo de serviços no sistema.
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Figura 4.20 - Estrutura da Visão Informação
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC 19793 Fig. A.21

4.3.1. Esquema Invariante
Segundo a norma ISO/IEC 19793 (p. 30), o esquema invariante especifica, por
meio de classes UML, os tipos de um ou mais Objetos Informação, cujos estados
possíveis sempre serão verdadeiros em qualquer comportamento do sistema.

Para esta representação, apresentam-se neste diagrama as associações entre
os principais objetos empresa: Usuário, Cobrança e Serviços, representados por
classes abstratas (classe genérica que serve de base para outras classes), por
relações de agregação com a classe OCS e suas multiplicidades (cardinalidade).
Nestas classes, representam-se as principais informações (atributos), que cada
elemento manipula para o efeito de cobrança (somente são listados os
parâmetros principais, que estão mais envolvidos no processo de tarifação e
cobrança, dentre as dezenas de outros parâmetros existentes), e que sempre
serão verdadeiras (válidas) em qualquer comportamento:
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a) Um usuário pode ou não ser uma pessoa e deve pertencer a um perfil.
b) Cada usuário deve possuir pelo menos uma identidade pública e uma
privada.
c) Todo usuário deve pertencer a um dos cinco estados de assinante
disponíveis.
d) Todo processo de cobrança deve possuir um identificador único.
e) O OCS deve possuir pelo menos um administrador.
f) Todo processo de cobrança deve utilizar um dos três mecanismos (IEC,
ECUR ou SCUR) disponíveis.
g) Cada usuário pode realizar um ou mais serviços simultaneamente.
h) Cada usuário pode utilizar um ou mais processos de cobrança.
i) Cada processo de cobrança pode cobrar um único serviço por vez.
j) Cada processo de cobrança, quando em uso, deve pertencer a um dos
estados de cobrança.

Aplicando essas premissas às classes do diagrama, destacam-se os atributos
distribuídos para a classe Usuário (Figura 4.21):
a) “Pública” e “Privada”, do tipo Identidade, para representar as duas
identificações obrigatórias de um usuário;
b) “status”, do tipo “Status assinante”, que pode variar entre cinco estados:
inicial, ativo, expirado, desconectado e removido, para representar a
situação de saldo do usuário;
c) “saldo”, do tipo “Dinheiro”, utilizado para informação monetária de saldo;
d) “localização”, do tipo inteiro, que contém informação (quando necessário)
da localização física do usuário;
e) “descontos” (atributo herdado), tipo “Integer”, informação sobre possíveis
descontos que o perfil oferece;
f) “validade” (atributo herdado), do tipo “date”, armazena a data em que o
saldo expira.
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Para a classe Cobrança destacam-se os atributos (Figura 4.21):
a) “status”, do tipo “Status cobrança”, podendo assumir os estados:
requisitado, autorizado, rejeitado, atualizado e finalizado;
b) “cobro”, do tipo “Tipo de cobrança”, que pode variar dentre os
mecanismos existentes no OCS para a cobrança: IEC, ECUR e SCUR;
c) “tabela Tarifas”, do tipo “Dinheiro”, possui a informação para converter as
tarifas dos serviços de unidades para valores monetários;
d) “reserva” (atributo herdado), tipo “Dinheiro”, armazena o valor reservado
durante uma cobrança com reserva.
Para Serviços usuário apresenta-se (Figura 4.21):
a) “horário”, do tipo “date”, com a informação para permitir tarifas baseadas
em parâmetros temporais;
b) “IdProvedor”, tipo “Integer”, valor que define o provedor originador do
serviço;
c) “destino”, tipo “String”, informação do usuário de destino ou sítio de
acesso do serviço;
d) “preço” ou “tarifa” (atributo herdado), tipo “Unidades”, valor que define
quantas unidades devem ser utilizadas para realizar a cobrança do
serviço;
e) “Idserviço” (atributo herdado), tipo inteiro, código que identifica o tipo de
tráfego para o serviço.
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Figura 4.21 - Esquema invariante da Visão Informação
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC 19793 Fig. A.22

Segundo a norma ISO/IEC 19793, é necessário adicionar a este esquema o
objeto Calendário que tem objetivo de representar a passagem do tempo, além
dos demais objetos Pessoa e Administrador. Para representar as características
de tipo dos atributos usa-se o objeto «dataType» (para os tipos Dinheiro e
Identidade) e para os atributos com valores múltiplos definidos usa-se
«enumeration» (para Tipo de cobrança, Estado cobrança e Estado assinante).

As informações mapeadas por esta Visão estão representadas pelos atributos de
cada classe, assim como seus possíveis estados e tipos na Figura 4.21.

No diagrama de classe da Figura 4.22 apresentam-se as Ações Informação
relacionadas a esta Visão, modeladas a partir dos processos e interações da
Visão Empresa. São expressas por pacotes e especificam os tipos de ação
suportados pelos objetos informação (representados no diagrama da Figura
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4.21) no sistema. Cada ação é responsável pela modificação de estados dos
objetos nos estágios da máquina de estados dos diagramas do esquema
dinâmico na seção 4.3.3, e representados pelos sinais: +e, +d, +c, +s, +i, +a,
+ad, +ct, +ad, +t.

Figura 4.22 - Ações relacionadas ao esquema invariante.
Fonte: Elaborado pelo autor. Ref.: ISO/IEC 19793 Fig. A.23

4.3.2. Esquema Estático
De acordo com ISO/IEC 19793 (p. 28), o esquema estático é a especificação do
estado de um ou mais objetos informação, por meio de diagramas de classes
contidos em pacotes «IV_StaticSchema», em determinados instantes no tempo.
Estas visões instantâneas permitem a observação do comportamento do fluxo de
informação em momentos estratégicos para sua implementação.

Optou-se por modelar o estado inicial do sistema, antes da adição de usuários e
da entrada do sistema em uso comercial (Figura 4.23), por permitir visualizar o
sistema sem uso e num instante arbitrário (após uma semana), com o sistema já
em produção, com usuários usufruindo dos serviços e estes sendo cobrados pelo
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OCS em tempo real (Figura 4.24). No estado inicial do esquema estático, podese observar somente a existência dos serviços configurados, o objeto calendário
e um administrador.

Figura 4.23 - Estado inicial do esquema estático
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC 19793 Fig. A.24

No segundo diagrama da representação estática (Figura 4.24), que representa o
estado após uma semana, observam-se as comunidades Usuário e Operadora
executando seus objetivos:
a) Ana, usuária com a identidade pública MSISDN: (Mobile Subscriber
Integrated Services Digital Network Number) 91912345 do perfil A, realiza
um evento ao usufruir do serviço de mensagem SMS e é tarifado pelo
processo de cobrança Débito Imediato.
b) Bob, usuário com a identidade pública MSISDN: 91110025 do perfil B,
realiza uma sessão ao usufruir do serviço de chamadas internacionais e é
tarifado pelo processo de cobrança Débito com Reserva.
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Figura 4.24 - Estado após uma semana do esquema estático
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC 19793 Fig. A.25

4.3.3. Esquema Dinâmico

Segundo a definição da norma ISO/IEC 19793 (p. 85), no esquema dinâmico são
descritas as mudanças de estado que o sistema assume com o passar do tempo,
ou seja, na evolução do comportamento dos objetos informação no sistema.
Estes comportamentos são especificados com o auxílio de Diagramas de Estado
UML e suas mudanças de estado ocorrem em consequência das ações
informação modeladas no esquema invariante da seção 4.3.1.

Na Figura 4.25, detalha-se a máquina de estado do comportamento dinâmico do
objeto informação Usuário com o passar do tempo (esta especificação obedece,
também, a conceitos abordados na Visão Empresa). As ações informação
“criarUsuário” e “removerUsuário” iniciam e terminam o ciclo de vida do usuário,
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enquanto que “inserirCréditos” possibilita a mudança de estado de Desconectado
ou Saldo Expirado para Ativo (Normal).

Figura 4.25 - Máquina de estado do ciclo de vida do objeto Usuário
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC 19793 Fig. A.26

A Figura 4.26 apresenta o Diagrama de Estados que o objeto Débito imediato
assume durante a cobrança de um serviço. A evolução dos estados se inicia com
a ação informação realizarEvento e a transição de “requisitado” para “rejeitado”
ou “autorizado”, neste caso ocorre devido à situação de saldo na conta do
usuário e seu estado atual no ciclo de vida (se é Novo assinante ou Ativo).
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Figura 4.26 - Máquina de estado do objeto Débito imediato
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC 19793 Fig. A.26

Para Débito com reserva a máquina de estado que representa as mudanças no
tempo de uma cobrança com reserva está detalhada na Figura 4.27. A transição
se inicia com as ações realizarSessão ou realizarEvento e, assim como no caso
do Débito imediato, a evolução dos estados depende da situação de saldo e
estado atual no ciclo de vida do usuário. Porém, a ação informação
finalizarSessão permite a mudança de estado para “finalizado” e assim o término
do processo.

Figura 4.27 - Máquina de estado do objeto Débito com reserva
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC 19793 Fig. A.26
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4.3.4. Correspondências entre Visões Empresa e Informação
O mapeamento direto de objetos de mesma função modelados em duas Visões
distintas é chamado de Correspondència entre Visões. Na Figura 4.28 está o
diagrama de pacotes que representa as correspondências entre as Visões
Empresa e Informação. Neste diagrama, podem-se visualizar elementos comuns
a ambas as Visões e suas funções correspondentes.

Figura 4.28 - Diagrama de Pacotes da Correspondência E-I
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC 19793 Fig. A.29

4.4. Visão Computação
A terceira Visão definida pela norma RM-ODP, a Visão Computação, aborda a
decomposição

funcional

do

sistema

modelado

em termos de

objetos

computacionais sem se preocupar com a sua distribuição nem implementação
física.
A norma ISO/IEC 19793 (p. 33) define que os objetos computacionais da Visão
Computação modelam a decomposição funcional e interagem com os outros
objetos computacionais. Como objetos, eles possuem estado, comportamento
e suas interações acontecem pelas interfaces utilizando as portas.

As interações entre os objetos computacionais podem ocorrer de três formas:
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Operações: Interações entre objetos caracterizados como cliente e
servidor, podendo assumir duas formas:
o Interrogação: Cenário em que o objeto servidor responde a um
pedido do objeto cliente.
o Anúncio: Interação sem resposta do objeto servidor.



Fluxos: Tipo de interação onde existe um fluxo contínuo de informação
entre as duas interfaces.



Sinal: Modelo de comunicação unidirecional entre os objetos.

As interações entre as interfaces somente é possivel se houver o conceito de
binding (caminho de comunicação) estabelecido entre elas. A norma estabelece
dois tipos de binding: o Explicit e o Implicit para modelar os casos em que as
ações para que a realização da ligação ocorra sejam ou não explícitas. Para fins
de simplificar o modelo neste estudo, são utilizadas interfaces Implicit binding
com a representação ball-and-socket, como pode ser visualizado na Figura 4.31.
Na Figura 4.29 apresentam-se os símbolos utilizados nos diagramas para esta
Visão Computação.

Figura 4.29 - Lista de ícones utilizados na Visão Computação.
Fonte: ISO/IEC 19793 Tab. A.3.

A estrutura básica da Visão Computação, de acordo com a Figura 4.30, é
representada por quatro pacotes, Tipos de Dados, Modelos de Objetos, Modelos
de Interface e Assinaturas de Inteface. Estes pacotes e seus elementos reúnem
as funcionalidades especificadas pelas Visões anteriores, identificando suas
operações básicas e definindo suas interfaces. A especificação destas interfaces
entre os objetos é o destaque nesta Visão, com uma abordagem detalhada
juntamente com suas características, como dados trocados, parâmetros e
valores de respostas. Os tipos de parâmetros manipulados por estas interfaces
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são definidos pelo pacote Tipos de Dados e os objetos que as utilizam são
definidos no Modelo de Objetos.

Figura 4.30 - Diagrama de Pacotes do Sistema OCS da Visão
Computação.
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC 19793 Fig. A.30

4.4.1. Modelo de Objetos
O pacote Modelo de Objetos apresenta a arquitetura do sistema OCS e seus
elementos orbitais, em alto nível, composto de três objetos principais: OCS, IMS
(CTF - Charging Trigger Function) e Admin.
Como abordado na seção 3.4, o 3GPP define “Ro” como ponto de referência
(Reference Point) para a interface de cobrança em tempo real, realizada pelo
OCS. Esta interface possui a capacidade de executar operações de modo
stateless (no qual as mensagens trocadas não são correlacionadas) e é
destinada para os eventos, e modo stateful (no qual o sistema deve estabelecer
uma comunicação constituída de mais de um par de mensagens), utilizado para
as sessões (3GPP TS 32.240, p. 25).
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O diagrama da Figura 4.31 mostra as portas dos componentes IMS (CTF) e
Admin fazendo uso dos serviços providos pela porta do componente OCS. São
apresentadas cinco interfaces do tipo operação, divididas em:

a) Três interfaces com o componente da rede IMS (CTF):


“ICobraEvento": Interface stateless, destinada a realizar a cobrança de
eventos.



“ICobraSessão": Interface stateful, com o objetivo de realizar, gerenciar e
terminar as cobranças das sessões.



“IInfoConta": Interface disponível para consultas realizadas pelos usuários.

b) Duas interfaces de administração com o componente Admin:


“IGerênciaConta": Interface que permite o acesso e gerenciamento das
informações das contas dos usuários para fins de administração.



“IGerênciaTabelaTarifas”: Utilizada para o gerenciamento das tarifas em
uso pelo sistema de cobrança.

Figura 4.31 - Modelo de Objetos da Visão Computação.
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC 19793 Fig. A.31
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4.4.2. Modelo de Interfaces
No diagrama apresentado na Figura 4.32, Modelo de Interfaces, visualiza-se em
maior detalhe a estrutura interna do objeto computacional OCS. Nele, observa-se
a divisão funcional em quatro objetos que se comunicam por suas respectivas
portas e interfaces computacionais. É possível ainda observar a definição de três
novas assinaturas de interface para a comunicação interna entre os objetos
EBCF, SBCF, RatingFunction e ABMF:


“IReqPreço”: Interface exclusiva de uso do objeto EBCF, responsável pela
cobrança de eventos para requisitar o preço de um determinado evento.



“IReqTarifa”: Interface exclusiva de uso do objeto SBCF, dedicado à
cobrança de sessões para requisitar a tarifa de uma determinada sessão.



“IGerCobrança”: Destinada a extrair, reservar ou devolver o valor
necessário da conta do usuário para permitir a entrega de um determinado
serviço, evento ou sessão.

As interfaces existentes entre o EBCF (IReqPreço), o SBCF (IReqTarifa) e o
objeto RatingFunction são realizadas pelo ponto de referência Re e definidas
pela norma 3GPP TS 32.296, Capítulo 6. Esta norma ainda menciona que o
ponto de referência Rc (com o objeto ABMF) ainda não possui seu
funcionamento padronizado na versão consultada (V10.1.0, 2010).
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Figura 4.32 - Modelo de Interfaces da Visão Computação.
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC 19793 Fig. A.33

Ainda é possivel observar na Figura 4.32 a utilização das portas dos
componentes RatingFunction e ABMF por interfaces destinadas a consulta e
gerenciamento.

4.4.3. Assinatura de Interfaces
De acordo com ISO/IEC 10743-1 (p. 23), a assinatura de interface para uma
operação define, para cada tipo de operação na interface, o nome da operação,
o número e os tipos de argumentos, assim como os possíveis valores de retorno
para cada operação.
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Figura 4.33 - Assinatura de Interfaces da Visão Computação
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC 19793 Fig. A.32

Na Figura 4.33 se observa o diagrama de classes com a descrição dos
parâmetros manipulados em cada assinatura de interface de operação. Estas se
dividem entre interfaces de anúncio (<<CV_Announcement_Signature>>) e de
interrogação (<<CV_Interrogation_Signature>>) dependendo do objetivo da
operação.

4.4.4. Tipos de Dados
No quarto diagrama desta Visão, Figura 4.34, é apresentada a estrutura e os
detalhes dos dados que são manipulados pelos objetos computacionais no
processo de cobrança em tempo real executado pelo OCS. Esta estrutura de
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dados, definida originalmente na Visão Informação, é apresentada nesta Visão
com maiores detalhes.

Figura 4.34 - Tipos de Dados da Visão Computação.
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC 19793 Fig. A.34

4.4.5. Correspondências entre Visões Empresa e Computação
As correspondências entre Visões Empresa e Computação são expressas no
pacote apresentado na Figura 4.35. Neste diagrama, pode-se observar a
correspondência do objeto OCS e de algumas funções principais do sistema.
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Figura 4.35 - Diagrama de Pacotes da Correspondência E-C
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC 19793 Fig. A.36

4.4.6. Correspondências entre Visões Informação e Computação
As correspondências entre Visões Informação e Computação são visualizadas
no pacote correspondente apresentado na Figura 4.36, no qual, de forma similar
à correspondência anterior entre Visões Empresa e Computação, pode-se
observar a correspondência do objeto OCS e de algumas funções principais do
sistema.
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Figura 4.36 - Diagrama de Pacotes da Correspondência I-C
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC 19793 Fig. A.37

4.5. Visão Engenharia
Segundo a norma ISO/IEC 19793 (p. 93) a Visão Engenharia se preocupa com
os mecanismos e as funções necessárias para proporcionar a interação entre os
objetos do sistema distribuído. Esta Visão especifica o modelo de implementação
por meio da estrutura dos nós, canais e suas funções de gerenciamento.

A Figura 4.37 detalha os ícones dos objetos utilizados por esta Visão
Engenharia.
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Figura 4.37 - Ícones utilizados na Visão Engenharia
Fonte: ISO/IEC 19793

O modelamento desta Visão tem o objetivo de detalhar e especificar os objetos
computacionais, modelados na Visão Computação, que compõem o sistema
OCS em estudo, representando de forma simplificada o sistema IMS e seu
suporte aos usuários.

O diagrama de pacotes que representa esta Visão é composto por: Configuração
de BEO (Basic Engineering Objects), Domínio de Comunicação e Domínio de
Referência das Interfaces, conforme Figura 4.38.
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Figura 4.38 - Sistema OCS da Visão Engenharia
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC 19793

4.5.1. Configuração BEO
No diagrama de Configuração BEO, apresenta-se a distribuição dos objetos
engenharia agrupados e distribuídos conforme os conceitos:


Nós (node): Pode ser definido como um sistema computacional
independente, que possui um sistema operacional próprio (representado
pelo nucleus).



Cápsulas (capsule): Define-se como um módulo existente dentro do nó e
que divide os recursos de processamento entre outras cápsulas dentro de
um mesmo nó. Pode abrigar diversos objetos engenharia.



Canais (channel): Objeto que modela a comunicação entre os objetos.

O modelo adotado nesta Visão, com a divisão das funcionalidades entre
diferentes nós, foi elaborado com base nas melhores práticas de mercado para o
projeto de serviços em ambiente distribuído. Apresenta a configuração do nó
OCS dividido em três cápsulas: OCF (Online Charging Function), RF (Rating
Function), ABMF (Account Balance Management Function) e com interfaces para
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o nó EIS (Enterprise Information System) onde se situam os bancos de dados
com as bases BDTarifas e BDUsuários, como se observa na Figura 4.39.

Figura 4.39 - Configuração BEO da Visão Engenharia
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC 19793 Fig. A. 39

4.5.2. Domínio de Comunicação

A Figura 4.40 apresenta o diagrama de pacotes definindo os Domínios de
Comunicação, agrupando em diferentes pacotes os objetos que compartilham o
mesmo protocolo:


SIP: UE1, UE2, CSCF e IMS-GWF;



DIAMETER: IMS-GWF, OCF, RF e ABMF.
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Figura 4.40 - Domínio de Comunicação da Visão Engenharia
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC 19793 Fig. A. 42

4.5.3. Domínio de Referência das Interfaces
Uma Referência de Interface possui os detalhes necessários para o
estabelecimento de uma interface entre os objetos engenharia, como por
exemplo – tipo de interface e características do canal.

O terceiro pacote do modelamento desta Visão, Figura 4.41, definido como
Domínio de Referência das Interfaces, apresenta os nós que pertencem ao
domínio de referência de interface IMS-OCS. Portanto possuem em comum as
mesmas características para o estabelecimento de interfaces.
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Figura 4.41 - Domínio de Referência das Interfaces da Visão Engenharia
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC 19793 Fig. A. 51

4.5.4. Correspondências entre Visões Empresa e Engenharia
As correspondências entre as Visões Empresa e Engenharia são apresentadas
na Figura 4.42 na qual são observados o objeto OCS e seus objetos
correspondentes nesta Visão.

Figura 4.42 - Diagrama de Pacotes da Correspondência E-N
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC 19793 Fig. A. 53

95

4.5.5. Correspondências entre Visões Computação e Engenharia
As correspondências entre as Visões Computação e Engenharia

são

apresentadas na Figura 4.43 na qual se observam os objetos OCS e IMS nesta
Visão.

Figura 4.43 - Diagrama de Pacotes da Correspondência C-N
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC 19793 Fig. A.54

4.6. Conclusão
O capítulo 4 abordou o modelamento das quatro primeiras Visões da norma RMODP, detalhando os requerimentos de nível mais elevado e aprofundando
aspectos sobre a arquitetura de implementação física do sistema de cobrança
em tempo real OCS.

A divisão entre Visões, especificada pela RM-ODP, é um instrumento
extremamente útil e poderoso para o desenvolvimento e para a documentação
de sistemas distribuídos, sendo comumente utilizado entre as corporações de
Telecomunicações e de Tecnologia da Informação.

Na figura 4.44 pode-se observar uma representação global das cinco Visões
ODP divididas entre as áreas em que atuam no processo do desenvolvimento de
sistemas. Nesta figura, é possivel visualizar a correspondência das cinco Visões
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ODP com o processo de definição de um projeto de um sistema distribuído até a
sua implementação.

Empresa

Informação

Análise de requisito

Computação

Engenharia

Tecnologia

Especificação Funcional

Planejamento

Implementação

Figura 4. 44 - Correspondência das cinco Visões ODP com as fases de um projeto
Fonte: Elaborado pelo autor
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5 APLICAÇÃO
Neste capítulo apresenta-se o modelamento da quinta Visão Tecnologia, que
detalha um sistema OCS implementado para realizar a cobrança de serviços de
telecomunicações, com configurações usualmente utilizadas para esta função.
Trata-se de um laboratório, montado por meio de máquinas virtuais, que simula
os cenários de cobrança entre o OCS e uma rede de serviços, para ilustrar as
trocas de mensagens ocorridas durante os diferentes processos de cobrança de
uma sessão e de um evento.

5.1. Visão Tecnologia
Segundo a definição da norma ISO/IEC 19793 (p. 103), a Visão Tecnologia tem o
objetivo de especificar a tecnologia escolhida para a implementação do sistema
ODP e prover informações necessárias para testá-la. Suporta a definição dos
objetos tecnologia que podem ser hardware, software e tecnologias de rede.

Os objetos utilizados para o modelamento nos diagramas de pacotes utilizam a
notação de ícones ilustrados na Figura 5.1:

Figura 5.1 - Definição dos objetos da Visão Tecnologia
Fonte: ISO/IEC 19793

A modelagem da Visão Tecnologia é composta por três diagramas de pacotes,
Configuração de Nó, Estrutura de Nó e IXIT (Implementation eXtra Information
for Testing), representados pela Figura 5.2:
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Figura 5.2 - Diagrama Pacotes do Sistema OCS da Visão Tecnologia
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC 19793

5.1.1. Configuração de Nó
A Figura 5.3 apresenta o diagrama de Configuração de Nó detalhando o
diagrama de implementação do sistema OCS e seus elementos, tendo como
base as melhores práticas de mercado para a implementação de serviços em
ambiente distribuído, segregando a base de dados do servidor de aplicação.
Neste diagrama, observa-se a utilização dos nós e as linhas que representam a
comunicação entre os objetos. Este modelo não apresenta, no entanto, por
questões de clareza e simplicidade, os elementos requeridos para oferecer
redundância e alta-disponibilidade necessárias para este tipo de solução.
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Figura 5.3 - Configuração de Nó da Visão Tecnologia.
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC 19793 Fig. A.55

No diagrama de Configuração de Nó é possível especificar a natureza e o tipo de
servidores que serão empregados para o sistema. Neste exemplo, faz-se uso de
um Servidor de Aplicação para disponibilizar um ambiente de execução para as
aplicações e um segundo Servidor EIS (Enterprise Information System) para
hospedar o banco de dados, interligados por redes LAN.

5.1.2. Estrutura de Nó
No diagrama de Estrutura de Nó, Figura 5.4, detalham-se os objetos tecnologia
localizados internamente ao Servidor de Aplicação OCS do sistema ODP.
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Figura 5.4 - Estrutura de Nó da Visão Tecnologia
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC 19793 Fig. A.56

5.1.3. IXIT (Implementation eXtra Information for Testing )
No último diagrama da estrutura de Visões do ODP, a questão do teste dos
sistemas é abordada. Na Figura 5.5 mostra-se a representação do diagrama IXIT
que tem a função de fornecer informações adicionais - necessárias para a
execução dos testes do sistema modelado e pode ser criado para qualquer
objeto tecnologia. Para o sistema ODP modelado, as informações providas para
teste são as normas que regulamentam o sistema ODP pelo órgão 3GPP.
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Figura 5.5 - Diagrama IXIT da Visão Tecnologia
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC 19793 Fig. A.57

5.1.4. Correspondências entre Visão Engenharia e Tecnologia
As correspondências entre as Visões Engenharia e Tecnologia estão
representadas na Figura 5.6, na qual se observa a correspondência do objeto
OCS e sua implementação em objetos tecnologia.

Figura 5.6 - Diagrama de Pacotes da Correspondência N-T
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC 19793 Fig. A.59
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5.2. Implementação prática
Nesta seção apresenta-se a implementação prática de um protótipo de sistema
de cobrança em tempo real com o objetivo de simular cenários de cobrança de
eventos e sessões. Estes cenários permitem ilustrar os conceitos abordados nas
modelagens das Visões RM-ODP apresentadas, exemplificando as situações de
cobrança em tempo real dos tipos IEC (cobrança imediata de evento) e SCUR
(cobrança de sessão por meio de reserva de unidades).

A simulação de um ambiente de cobrança em uma rede de telecomunicações
envolve tratar complexidades, devido aos cenários e às situações que devem ser
implementadas, ao redor do sistema de cobrança, para permitir a emulação dos
diferentes eventos, conforme especifica as normas 3GPP que são citadas neste
estudo.

Para a implementação prática deste estudo foram analisados vários sistemas e
aplicações de código aberto, disponíveis de forma gratuita na internet, que
permitem realizar parte ou totalmente as funções de um elemento OCS. Com
base nesta análise, pode-se afirmar que, no momento da realização deste
estudo, foram encontradas poucas opções que permitiram a simulação, de forma
satisfatória, de um cenário de cobrança. As opções que se destacaram e suas
principais características analisadas são citadas no Quadro 5.1:

Nome

Seagull

Open

OpenIMS

Charging SDK

Diameter
Linguagem

C++

C++

Java

Java

Protocolo

Diameter/SIP

Diameter

Diameter

Diameter SCAP

Modulos OCS

OCF, CTF

OCF

IMS, CTF

Não

Não

Não

Interface
Gráfica

OCF,RF,ABMF,
CTF
Sim

Quadro 5.1 - Comparativo dos aplicativos encontrados para emular as funções de um
OCS
Fonte: Elaborado pelo autor
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Considerando os sistemas descritos no Quadro 5.1, decidiu-se utilizar a
implementação Ericsson Charging SDK por ser a única que permite a simulação
completa dos elementos que compõe o OCS como o OCF, RF, ABMF e CTF,
além de possuir interfaces gráficas, que permitem configurações sem
necessidade de alterações de código. Esta solução utiliza uma versão do
protocolo de interface definida por Diameter-SCAP (Service Charging Application
Protocol). Este possui uma estrutura de comandos e AVPs (Attribute Value Pairs)
semelhantes ao do Diameter CCA (Credit-Control Application). Utiliza como
comandos de pedidos e respostas as mensagens Diameter como definidas na
RFC 3588:


ACR: Accounting-Request



ACA: Accounting-Answer

O simulador do sistema de cobrança em tempo real - Ericsson Charging SDK fornece um pacote de software documentado e de forma gratuita - a
desenvolvedores registrados em sua página na internet (Ericsson Developer
Labs), para a criação de aplicativos e testes de conectividade. Esta
implementação é composta por dois aplicativos PPSDiamEmul e PPSDiamClient.

5.2.1. PPSDiamEmul
O PPSDiamEmul é um elemento que emula as funções básicas de um OCS,
contendo logicamente os módulos OCF, RF e ABMF, e que possui a capacidade
de receber e responder às requisições de cobrança dos serviços provenientes
dos usuários. Permite, por meio da interface gráfica, a configuração dos detalhes
da conexão de sua interface como endereço IP e portas, além de possuir a
capacidade de interceptar as mensagens recebidas e posteriormente editar ou
ignorar respostas. A Figura 5.7 mostra a tela do emulador na qual se observam os
contadores de mensagens recebidas, enviadas, negadas, com falha e a lista de
registro dos eventos processados.
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Figura 5.7 - Interface gráfica principal do PPSDiamEmul
Fonte: Elaborado pelo autor

A Figura 5.8 apresenta a janela que permite o gerenciamento do saldo (Balance)
e das informações de identificação dos assinantes (MSISDN, Name, IMSI),
emulando o elemento lógico ABMF de um OCS. Permite também a definição das
moedas (Currency) suportadas e suas taxas de conversão correspondentes,
assim como a visualização das mudanças de saldo (Debit of account) ocorridas e
valores reservados durante a execução de sessões (Reserved).

Este elemento possibilita ilustrar os processos da comunidade Operadora às
ações de manutenção como “Criar usuário” e “Remover usuário”, como definido
na seção 4.2.3 da Visão Empresa.

Figura 5.8 - Definições de conta previstas no ABMF
Fonte: Elaborado pelo autor
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O segundo submódulo do PPSDiamEmul é responsável pela configuração das
tarifas e pelo cálculo de preço e tarifas para cada evento ou sessão, denominado
RF (Figura 5.9). Este permite a configuração de diferentes parâmetros,
possibilitando cenários de tarifas complexos para eventos e sessões. Conforme
modelado como o processo “Configurar tarifas” na Visão Empresa (fig. 4.10).

Figura 5.9 - Configuração das tarifas previstas no RF.
Fonte: Elaborado pelo autor

5.2.2. PPSDiamClient
Este aplicativo permite simular as funções executadas pelos elementos UE
(usuários), IMS e o CTF, enviando mensagens de cobrança ao PPSDiamEmul e
simulando cenários de usuários utilizando serviços. Para estabelecer a conexão
com o servidor PPSDiamEmul (OCS), sua interface gráfica possui um conjunto
de parâmetros para a configuração de diferentes tipos de cenários, normalmente
suportados em uma rede IMS com cobrança em tempo real, como se observa na
Figura 5.10:
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Figura 5.10 - Detalhe do emulador cliente e sua janela de configuração
Fonte: Elaborado pelo autor

É por meio da janela Edit Request no elemento PPSDiamClient que se
configuram os atributos de cada requisição de cobrança para os eventos,
formados por uma única mensagem (Record Type: 1 - Event), ou sessões,
formadas por duas ou mais mensagens entre pedido (Record Type: 1 - Start),
atualização (Record Type: 1 - Interim) e finalização (Record Type: 1 - Stop) de
reserva, conforme definido como processos da comunidade Usuário, na Visão
Empresa, “Realizar evento” e “Realizar sessão” (seção 4.2.3). E, ainda,
modelados como atributo Estado Cobrança da classe Cobrança no Esquema
Invariante da Visão Informação (seção 4.3.1).

Outros parâmetros para auxiliar no cálculo da tarifação também são suportados e
possíveis de serem editados, conforme modelados como atributos da classe
Serviços Usuário no Esquema Invariante da Visão Informação (seção 4.3.1).
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ServiceProviderID: Identificação do provedor do serviço modelado como
“Idprovedor”



CalledPartyNumber: Número chamado, modelado como “destino”



TrafficCase: Tipo de tráfego utilizado para o serviço, representado como
“Idserviço”.
5.2.3. Cenário da Implementação

O cenário desta implementação prática foi elaborado utilizando como base
conceitual o modelamento das cinco Visões anteriormente estudadas. A solução
adotada, por sua característica de protótipo, possui limitações em sua arquitetura
e, portanto, suas camadas de aplicação e de base de dados, definidas como
separadas em diferentes nós no modelamento das Visões Engenharia e
Tecnologia, estão agrupadas no mesmo elemento PPSDiamEmul, como pode
ser observado nos diagramas atualizados para esta implementação prática na
Figura 5.11 e Figura 5.12. Nestes novos diagramas, pode-se ainda observar uma

limitação no número de interfaces entre o cliente e o servidor.

Figura 5.11 - Configuração BEO da Visão Engenharia para o cenário implementado
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC 19793 fig. A. 39
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Figura 5.12 - Configuração de Nó da Visão Tecnologia para o cenário
implementado
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC 19793 Fig. A.55

O elemento que emula o IMS e os usuários (PPSDiamClient) foi instalado e será
executado por meio de um sistema operacional Windows enquanto que o
servidor OCS (PPSDiamEmul) se encontra em um sistema Linux, residindo em
uma máquina virtual (para permitir o suporte de dois sistemas operacionais em
um mesmo equipamento), como mostram a Figura 5.13 e a Figura 5.14.

Figura 5.13 - Diagrama do cenário simulado no protótipo
Fonte: Elaborado pelo autor

Para a captura e análise do tráfego das mensagens do protocolo Diameter entre
os elementos cliente e servidor utilizou-se o aplicativo Wireshark, que permite a
decodificação das mensagens e a visualização do conteúdo dos AVPs
envolvidos em cada cenário simulado.
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Figura 5.14 - Detalhe dos elementos Cliente e Servidor do protótipo
Fonte: Elaborado pelo autor

Para a definição dos cenários de simulação, utilizou-se como base o diagrama
da Visão Informação "Sistema após uma semana" (Figura 4.24), no qual são
mostrados dois exemplos de utilização e detalhes da manipulação dos dados
pelos usuários Ana e Bob enquanto realizam serviços de mensagem e de voz.
Dividiu-se a parte prática em duas seções, a primeira contém um cenário de
envio de mensagem instantânea (SMS) pela usuária Ana, que requer o método
de cobrança IEC (Cobrança de Evento Imediata) sem a utilização de reservas. E,
no segundo cenário, a sinalização de mensagens do usuário Bob realizando uma
sessão de chamada de voz pelo método SCUR (Cobrança de Sessão por
Reserva de Unidades).

5.2.3.1.

Cenário de simulação de um Evento (IEC)

Para gerar o fluxo de mensagens trocadas entre o OCS e o IMS durante a
cobrança de um evento, definiu-se um cenário de envio de uma mensagem SMS
pelo método de cobrança IEC, com uma tarifa normal configurada. Este cenários
foi modelado na Visão Empresa, Processo Realizar Evento (Figura 4.11).
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Neste cenário prepararam-se as seguintes configurações no elemento ABMF, do
módulo PPSDiamEmul, conforme citado como um processo da Comunidade
Operadora "Criar Usuário" , visto na Visão Empresa (Figura 4.10).


Usuário: Ana



Identificação:
o Pública: MSISDN = 91912345
o Privada: IMSI = 00001004



Saldo: 100



Moeda: Euro

As definições de tarifas foram configurados no módulo RF, do PPSDiamEmul,
para permitir a tarifação do evento, conforme o processo "Configurar Tarifas" da
Visão Empresa (Figura 4.10).
Evento IEC: Tarifa normal para envio de mensagem SMS:


Serviço: SMS-normal



Identificador Evento: 12345



Preço: 0,50 (a unidade)



Moeda: Euro



Provedor do Serviço: 520



Tipo Tráfego: 20

O diagrama de interação das trocas de mensagens entre o IMS e o OCS para a
cobrança de um evento IEC é visualizado na Figura 5.15. Neste diagrama,
observa-se o par de mensagens de comunicação compostas por:


ACR: Pedido de autorização, contendo o valor do serviço - em unidades, a
ser cobrado da conta do usuário.



ACA: Resposta de retorno da cobrança autorizando a realização do
serviço ao usuário.
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Figura 5.15 - Diagrama de Interação de um evento
Fonte: Elaborado pelo autor

Após as configurações dos elementos lógicos que compõem o OCS (ABMF e
RF), a próxima etapa é a configuração das características do evento que o
elemento PPSDiamClient irá enviar ao PPSDiamEmul. Neste caso utilizaram-se
as configurações, mostradas na Figura 5.16, de cobrança imediata de um evento
sem reserva, do usuário de identidate pública MSISDN = 91912345.

Figura 5.16 - Definição dos parâmetros do ACR a ser enviado
Fonte: Elaborado pelo autor
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Após a configuração dos parâmetros, executa-se a função de envio dos
comandos de cobrança do PPSDiamClient (IMS) para o PPSDiamEmul (OCS),
com o fluxo de mensagens trocadas capturadas pelo Wireshark (Figura 5.18 e
Figura 5.19). O resultado da transação desta cobrança é visualizado no

PPSDiamClient (código de resposta 2001) e no PPSDiamEmul mostrando que a
conta do usuário MSISDN: 91912345 foi debitada de 0,50 unidades monetárias
(destacadas na Figura 5.17), que corresponde ao preço de uma unidade
requisitada pelo serviço.

Figura 5.17 - Débito do evento
Fonte: Elaborado pelo autor

Nas mensagens Diameter ACR e ACA, capturadas pelo Wireshark, é possível
observar o conjunto de parâmetros e AVPs configurados para o comando ACR
(Figura 5.18) seguida de suas respostas de sucesso e autorização do evento
(Figura 5.19).
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Figura 5.18 - Detalhes da mensagem de pedido ACR capturada
Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 5.19 - Detalhes da mensagem de resposta ACA capturada
Fonte: Elaborado pelo autor

Ainda com o auxílio do programa Wireshark pode-se visualizar uma análise
gráfica dessa troca de mensagens, conforme modelado anteriormente no
Diagrama de Interação, contendo o par de comandos ACR e ACA (Figura 5.20).
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Figura 5.20 - Análise gráfica do fluxo das mensagens de cobrança IEC
Fonte: Elaborado pelo autor

5.2.3.2.

Cenário de simulação de uma Sessão (SCUR)

Para a simulação do cenário de sessão, o serviço de uma chamada de voz foi
utilizado como exemplo para ilustrar a sequência de mensagens de cobrança
SCUR. Neste cenário, as seguintes configurações foram realizadas no
PPSDiamEmul referentes aos detalhes do usuário:


Usuário: Bob



Identidade:
o Pública: MSISDN = 91110025
o Privada: IMSI = 00001003



Saldo: 150



Moeda: Euro

E para a tarifa deste serviço de voz, configurou-se no elemento RF:


Serviço: Voz-normal



Identificador Evento: 12348



Preço: 2,00 / unidade



Moeda: Euro



Provedor do Serviço: 500



Tipo Tráfego: 22

Neste cenário, como se trata de uma cobrança de sessão com reserva, durante
todo o tempo da realização da chamada haverá constantes trocas de sinalização
para o controle das unidades reservadas, como detalhado na Figura 4.12,

115

"Processo Realizar Sessão" na Visão Empresa. A sequência das mensagens
ocorre como ilustrado na Figura 5.21, e é detalhada a seguir:

1. Início da chamada, o IMS (CTF) envia o Pedido de Reserva inicial (ACR)
de 1 unidade ao OCS.
2. OCS responde (ACA) que as unidades foram reservadas com sucesso e o
serviço pode ser iniciado.
3. Após um determinado tempo, o CTF retorna ao OCS indicando que as
unidades reservadas foram utilizadas e realiza um novo pedido de reserva
de 1 unidade ao OCS. Com retorno de sucesso pelo OCS, o serviço
continua em progresso.
4. Novamente, o CTF avisa do consumo da unidade reservada e pede nova
reserva de 1 unidade. Este processo pode ocorrer indefinidamente
enquanto a chamada estiver em curso. Com retorno de sucesso pelo
OCS, o serviço continua.
5. O encerramento de sessão pode ser iniciado por ambos os elementos ou
quando não há mais saldo na conta do usuário para novas reservas. Ou,
ainda, quando o usuário decidir encerrar a chamada. Neste exemplo, Bob
finaliza a chamada quando foram consumidos apenas 0,4 unidades da
última reserva. Totalizando 2,4 unidades consumidas nesta sessão, com o
preço de 2,00 por unidade (tempo) o custo final foi de 4,8, como mostrado
na Figura 5.25.

116

Figura 5.21 - Fluxo de mensagens envolvidas na sessão SCUR
Fonte: Elaborado pelo autor

O tráfego de todas as oito mensagens (quatro pedidos ACR e quatro respostas
ACA) envolvidas nesta sessão foram capturadas e detalhadas pelo Wireshark,
como pode ser observado na Figura 5.22.

Figura 5.22 - Tráfego de cobrança de chamada de voz monitorado pelo Wireshark
Fonte: Elaborado pelo autor
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A ferramenta de análise do tráfego entre o OCS (PPSDiamEmul) e o IMS
(PPSDiamClient) permite ainda a visualização gráfica do fluxo das mensagens
de cobrança CCR (Credit Control Request) e CCA (Credit Control Answer) com o
tempo, como mostra a Figura 5.23:

Figura 5.23 - Análise gráfica do fluxo monitorado pelo Wireshark
Fonte: Elaborado pelo autor

Na Figura 5.24 pode-se observar a configuração realizada no PPSDiamClient
para a definição dos quatro comandos CCR com os pedidos de reserva,
atualização e finalização da sessão. Nesta figura é possível ver destacada a
composição do pedido inicial de reserva (Start), baseado na unidade Tempo
(Time) com pedido de valor 1 e, à esquerda, podem-se ver as quatro respostas
de sucesso recebidas pelo PPSDiamEmul (código 2001) para cada uma das
mensagens CCR enviadas.
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Figura 5.24 - Configuração das mensagens CCR enviadas ao PPSDiamEmul
Fonte: Elaborado pelo autor

Finalmente, na Figura 5.25, visualiza-se a interface do ABMF do OCS com as
informações de reserva e consumo, com o passar do tempo, durante a
realização da chamada, assim como o débito do saldo total de 4,8, referente ao
custo da chamada, restando um valor na conta (Balance) de 145,20.

Figura 5.25 - Situação final do ABMF do PPSDiamEmul
Fonte: Elaborado pelo autor
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6 CONCLUSÕES E PROJETOS FUTUROS

6.1. Conclusões

Esta dissertação teve, como objetivo principal, contribuir para um maior
conhecimento dos conceitos que definem o modelo de cobrança de serviços de
comunicação em tempo real. Apesar de ser um tema ainda não totalmente
padronizado, este estudo procurou expor, de forma clara e visual, o conjunto de
padrões criados pelo 3GPP para regulamentar uma plataforma Online Charging
System (OCS). Para isso, foi realizado um mapeamento e correspondência de
cada familia de padrões conforme suas características em uma determinada
Visão RM-ODP.
A utilização dos conceitos das normas RM-ODP – que, por definição, têm o
objetivo de fornecer conceitos para a padronização na especificação de redes de
processamento distribuído, foi de grande utilidade, pois, atualmente, no mundo
das comunicações, o conceito de redes distribuídas está cada vez mais em uso e
é o conceito adotado na arquitetura abordada neste estudo. O modelamento com
o auxílio das cinco Visões permitiu, ainda, a separação da complexidade do tema
em níveis que possibilitaram uma abordagem e exposição dos conceitos de
forma segmentada para diferentes tipos de audiência.

Como segundo objetivo, esta dissertação apresentou um exemplo de
implementação prática de um cenário de cobrança de serviços em tempo real
com o emprego de um aplicativo disponível de forma gratuita na internet. Por
meio destas simulações, mostrou-se, na prática e detalhadamente, o que ocorre
durante a cobrança de serviços classificados como eventos e sessões,
promovendo, desta forma, uma maior compreensão dos conceitos e fornecendo
detalhes de implementação que permitirão a replicação do modelo exposto.
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6.2. Dificuldades Encontradas
Durante

a

elaboração

desta

dissertação

algumas

dificuldades

foram

encontradas, principalmente quanto à obtenção de informação relativa aos
conceitos relacionados ao tema de cobrança em tempo real, por não serem
ainda totalmente definidos pelas normas do 3GPP e, ainda, por estarem
segmentados em diversas famílias de documentos.

Para auxiliar na contrução e modelamento dos diagramas, algumas ferramentas
gráficas foram testadas e a melhor opção encontrada foi a do aplicativo
MagicDraw versão 16.5, que possui suporte integral aos termos e aos modelos
da norma RM-ODP, porém com uma interface de difícil aprendizado aos
iniciantes.

Por último, a parte prática se tornou um grande desafio, pois no momento, por se
tratar de conceitos relativamente novos em redes de comunicação, não foi
encontrada nenhuma implementação completa que permitisse a simulação, de
forma satisfatória, de cenários de chamadas entre dois usuários e sua cobrança
em tempo real. No entanto, foram possíveis encontrar implementações
separadas

para

cada

elemento;

porém,

sua

integração

se

tornaria

demasiadamente complexa. Felizmente, uma solução simples, porém completa,
foi encontrada e apresentada no capítulo 5 deste trabalho.

6.3. Projetos Futuros
Como sugestão de projetos futuros, seria interessante atualizar esta modelagem
com base nas novas versões das normas ITU-T Rec X.902 | ISO/IEC 10746-2 ,
ITU-T Rec X.903 | ISO/IEC 10746-3 e ITU-T Rec. X.906 | ISO/IEC 19793, que
foram re-publicadas no ano de 2010.

Adicionalmente, se sugere que seja feita uma atualização dos conceitos
apresentados nas normas 3GPP, que recebem frequentes revisões ao longo do
ano. Durante a consulta para este estudo, algumas áreas ainda não haviam sido
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abordadas na especificação da cobrança em tempo real, como, por exemplo, a
definição dos conceitos das interfaces para o módulo ABMF.
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