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RESUMO
Com o objetivo de criar uma rede convergente de pacotes que permita o tráfego
de serviços de telecomunicações, vídeo e dados com qualidade fim a fim e
independente do meio de acesso, o 3GPP (3rd Generation Partnership Project)
publicou um conjunto de padrões que definem uma arquitetura de rede chamada IMS
(IP Multimedia Subsystem). Para garantir a entrega dos serviços que são oferecidos
nesta rede é necessário monitorar os elementos que os compõem, os dispositivos de
supervisão e controle e a plataforma de aplicativos de apoio, composta por servidores
de aplicação e componentes de ativação. Para abstrair dos administradores e
gerentes da rede os modelos de equipamentos e os protocolos de gerenciamento, o
3GPP definiu um conceito de interface chamado IRP (Integration Reference Point),
onde são determinados os requisitos funcionais de gerenciamento, modelos de
informação e os SSs (Solution Sets), que são o mapeamento destes dois primeiros
para tecnologias de gerenciamento, como CMIP, XML, CORBA e SNMP. Com base
nestes conceitos do 3GPP, este trabalho propõe a arquitetura de um sistema para
gerenciamento de desempenho de redes IMS, usando o RM-ODP (Reference Model
of Open Distributed Processing) em notação UML (Unified Modeling Language) para
sua modelagem. A principal contribuição desta dissertação é a especificação de uma
proposta de um Sistema para Gerenciamento de Desempenho de Redes IMS
seguindo as recomendações do 3GPP.

Palavras-chave: IMS; IRP; Gerenciamento; UML4ODP; RM-ODP.

Abstract
Performance Management Architecture to an IMS Network: Specification of a
Proposal in UML4ODP Based in the 3GPP Recommendations
In

order

to

provide

an

integrated

packet

network

that

delivers

telecommunications, video and data services with an end-to-end quality in any data
transport media, the 3GPP (3rd Generation Partnership Project) has published a set of
standards that state to a network architecture called IMS (IP Multimedia Subsystem).
To achieve the desired reliability of the services delivered in the network, the IMS
providers needs to monitor their elements, management devices and the support
platform like the application servers and provisioning systems. To abstract the network
vendor and management protocol from the administrators and operators, the 3GPP
has defined an interface layer called IRP (Integration Reference Point) in which the
functional requirements, informational models and a map from this to management
technologies like CMIP, XML, CORBA and SNMP called Solution Set, are defined.
Based on these 3GPP concepts, this research suggests the architecture to a
performance management system for IMS networks using RM-ODP (Reference Model
of Open Distributed Processing) and UML (Unified Modeling Language) to detail it.
This research most important contribution is the specification of a Performance
Management System intended to IMS Networks according to the 3GPP standards.

Key Words: IMS; IRP; Management; UML4ODP; RM-ODP.
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1

INTRODUÇÃO

1.1 Motivação
Assim como nas redes tradicionais, os aspectos de gerenciamento têm papel
relevante nas redes IMS1. O transporte de vídeo, voz e dados pode ocorrer por meio
de redes fixas e sem fio de diversas tecnologias, fazendo necessário o
acompanhamento preciso dos níveis de serviço e das alterações de comportamento
na rede e em seus elementos (HONG e LEON-GARCIA, 2005). Existe ainda a
necessidade dos órgãos reguladores prepararem-se para fiscalizar a oferta dos novos
serviços da rede IMS, garantindo que o desempenho adquirido pelos usuários esteja
sendo entregue conforme o contratado.
O processo de monitoramento de falhas em uma rede IMS requer que sejam
detectados quaisquer funcionamentos anormais e esses sejam notificados para os
operadores da rede. Dependendo do tipo da falha, pode ocorrer uma mudança no
estado operacional do elemento em que essa falha se manifestou, ocasionando
degradação ou interrupção nos serviços prestados. A atuação nesses incidentes
pelos operadores da rede é feita por meio do acompanhamento dos alarmes que nela
são gerados. Para diagnósticos mais profundos podem se fazer necessárias análises
históricas das ocorrências dos alarmes.
No que diz respeito ao desempenho é necessário medir o comportamento do tráfego,
a disponibilidade e utilização nos componentes da rede como o CSCF, HSS, BGCF e
MGCF para subsidiar as áreas de operações e planejamento de capacidade. A
quantidade de tentativas de registro na rede e o total de usuários visitantes são
exemplos de informações importantes que devem ser monitoradas (3GPP TS 32409,
2009). Os níveis de serviço devem ser acompanhados em todos os seus passos,
desde a negociação dos parâmetros e reserva de recursos, até a finalização da
comunicação (NAHRSTEDT e STEINMETZ, 1995).
Para realizar essas monitorações, em Gonçalves, Oliveira e Aguiar (2005) é proposta
uma arquitetura para gerenciar redes 4G usando um protocolo de gerenciamento
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chamado WBEM 2 que é especificado em DMTF 3 (2010). Porém, neste caso é
necessário que todos os equipamentos da rede façam uso do mesmo protocolo, o que
não é interessante para as operadoras, pois limita as opções de fornecedores de
equipamentos de rede e sistemas de gerenciamento. O mesmo ocorre ao se optar
pelo uso de qualquer outro protocolo de gerenciamento, inclusive o SNMP4.
Para minimizar esta restrição e padronizar a forma pela qual os componentes de uma
rede IMS comunicam-se com os sistemas de gerenciamento, o 3GPP 5 criou o
conceito de IRP6 (3GPP TS 32150, 2009) (3GPP, 2010). Ele estabelece um padrão
de comunicação de gerenciamento nas redes IMS que é flexível em termos de
protocolo. Para isso o IRP é dividido em três níveis. O primeiro refere-se aos requisitos
conceituais do processo de gerenciamento. O segundo trata da especificação do
serviço de gerenciamento e o último nível faz o mapeamento entre o segundo nível e
tecnologias de gerenciamento específicas, como o próprio SNMP, XML7, CORBA8,
CMIP9 e futuramente outras que venham a surgir (3GPP TS 32150, 2009).
As operadoras ou organizações que estiverem no processo de escolha da arquitetura
do sistema de gerenciamento de suas redes IMS, necessitam de exemplos de
aplicações dos conceitos propostos pelo 3GPP para auxiliá-las na compreensão e
aquisição da tecnologia.
1.2

Objetivo

O objetivo desta dissertação é apresentar a especificação, em UML4ODP conforme a
ISO/IEC 19793(2008), da arquitetura de um sistema de gerenciamento de
desempenho para uma rede IMS (pública ou privada), denominado SGD IMS
(Sistema de Gerência de Desempenho IMS). Serão apontados os aspectos positivos
e negativos do uso da arquitetura proposta pelo 3GPP, que utiliza um IRP para
padronizar a comunicação dos elementos de uma rede IMS com o sistema de
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gerência.
1.3 Contribuições
Esta dissertação apresenta a especificação das visões Empresa, Informação,
Computação, Engenharia e Tecnologia do RM-ODP

10

para um sistema de

gerenciamento de desempenho que utiliza um IRP, especificado na TS 32150 (2009),
como interface para a coleta de informações dos elementos gerenciados.
Foram encontradas produções acadêmicas em que as redes IMS são gerenciadas por
meio de SNMP em Hong e Leon-Garcia (2005); WBEM em Gonçalves, Oliveira e
Aguiar (2005) e XML em Ozianyi, Good et al. (2008). Em nenhuma delas a arquitetura
prevê um componente que se comunica com o sistema de gerenciamento por meio de
um protocolo de gerenciamento padronizado e conhecido, e obtém as informações
dos elementos gerenciados da forma que o fabricante achar mais adequada, diferente
do que é proposto pelo 3GPP.
Além das especificações do sistema, será proposto um protótipo. Ambos poderão ser
utilizados por operadoras ou organizações interessadas em adquirir um sistema para
acompanhar o desempenho e os níveis de serviço de sua rede IMS. Pode-se, por
exemplo, adicionar ao Termo de Referência que será enviado ao mercado para a
contratação desse sistema, as visões Empresa, Informação, Computação e
Engenharia do RM-ODP aqui apresentadas. Com isso os fornecedores terão melhor
compreensão das necessidades de negócio, fluxo de informações e componentes do
sistema esperados pela operadora. A resposta técnica deste Termo de Referência
pode ser solicitada na visão Tecnologia e uma Prova de Conceito pode ser solicitada
nos moldes do protótipo construído. Deste modo as áreas da operadora responsáveis
por avaliar a parte técnica das propostas dos fornecedores terão respostas
padronizadas, o que facilita a comparação entre as soluções.
1.4 Método de trabalho
Para atingir os objetivos propostos neste trabalho é iniciada uma pesquisa
bibliográfica quanto às produções científicas relacionadas a redes IMS e soluções de
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gerenciamento de desempenho para as mesmas. O objetivo desta pesquisa é
identificar o que já foi produzido com relação ao assunto.
Em seguida são analisados os documentos do 3GPP referentes a gerenciamento de
redes IMS, como a TS 32102 (2010), sua abordagem para a gerência de
desempenho, conforme descrito na TS 32401 (2010), e os respectivos Integration
Reference Point definidos na TS 32411(2010). Com estas informações é possível
fazer uma comparação entre as produções científicas existentes e a abordagem do
3GPP.
Os principais componentes da arquitetura de gerenciamento proposta pelo 3GPP são
identificados e é feita a especificação de um sistema de acordo com a metodologia
RM-ODP especificada na ISO/IEC 10746-1 (1998) e explicada em Putman (2001) e
em Bastos (2006), seguindo a notação UML padronizada na ISO/IEC 19793 (2008).
São especificadas as visões Empresa, Informação, Computação, Engenharia e
Tecnologia de um sistema para gerenciar desempenho em redes IMS. Com base
nesta especificação e principalmente na visão Tecnologia, será construído um
protótipo para extrair os aspectos positivos e negativos do uso do IRP. O objetivo
desta especificação é documentar o sistema e mostrar seus inter-relacionamentos
com algumas áreas e processos da operadora.
É feita uma pesquisa sobre a instalação e uso do aplicativo de código aberto
que simula redes IMS - chamado OpenIMS Core – construído pelo Fraunhofer
Institute For Open Communication Systems Fokus (2010) e detalhado melhor
em Tang, Carol e Yu (2008) e em Siqueira (2010). O objetivo desta instalação é
simular elementos de uma rede IMS para que possam ser coletadas as
informações de desempenho.
Feito isso é construído um protótipo de um IRP que busca informações de
desempenho do P-CSCF11 do simulador da rede IMS e as apresenta em uma
página Web Dinâmica. A consulta às informações é feita seguindo as definições
do Solution Set de SOAP12 para o gerenciamento de desempenho conforme
padronizado na TS 32412 (2010) e na TS 32417(2010). Este protótipo é
instalado no mesmo servidor do simulador de rede IMS. O objetivo desta etapa
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é analisar a dificuldade de extração dos dados de desempenho do simulador e
sua conversão para SOAP, com base nas definições apresentadas pelo 3GPP.
Por fim são descritos os aspectos relevantes identificados durante a especificação do
sistema em RM-ODP e construção do protótipo. São apresentadas as conclusões e
sugestões de trabalhos futuros.
1.5 Organização do trabalho
A seção 2, Revisão Bibliográfica, apresenta uma investigação científica que abrange
os trabalhos que já foram desenvolvidos sobre o tema e os conceitos teóricos
necessários para o seu entendimento.
A seção 3, Sistema de Gerenciamento de Desempenho para uma Rede IMS – SGD
IMS (Sistema de Gerência de Desempenho IMS), descreve as características
propostas de arquitetura e principais atribuições do gerenciamento em uma rede IMS.
É enfatizada a recomendação de arquitetura de gerenciamento de desempenho
proposta pelo 3GPP.
A seção 4, Especificação em RM-ODP do SGD IMS, apresenta as visões Empresa,
Informação, Computação e Engenharia de um sistema para gerenciar uma rede IMS.
A especificação do sistema em RM-ODP é representada por meio de notação UML.
A seção 5, Visão Tecnologia e Descrição do Protótipo, apresenta a especificação
RM-ODP da visão Tecnologia e os detalhes da elaboração do protótipo. São expostos
seus componentes e a forma que os mesmos foram configurados ou construídos para
permitir o gerenciamento da rede IMS emulada.
A seção 6, Conclusões e Projetos Futuros, apresenta o desenlace desta pesquisa por
meio das conclusões alcançadas e das sugestões quanto a futuros trabalhos.
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1

Introdução

Esta seção apresenta os principais conceitos relacionados ao tema proposto com
o objetivo de embasar o desenvolvimento desta pesquisa com o conhecimento
teórico necessário.
Primeiramente é feita uma apresentação da rede IMS, partindo de sua origem e
requisitos, para então abordar seus principais componentes, objetivos e
protocolos. Em seguida são apresentados conceitos de gerenciamento segundo a
visão do 3GPP, trazendo as funções de gerenciamento definidas pelo ITU-T13 e
fazendo uma relação destas com os processos de negócio da operadora de
telecomunicações, conforme a arquitetura do eTOM 14. Por fim é feita uma análise
dos trabalhos de pesquisa relacionados.
2.2

A Rede IMS (IP Multimedia Subsystems)

O principal objetivo da rede IMS é garantir acesso à Internet aos usuários por meio de
uma rede de pacotes que ofereça serviços de voz, vídeo, música, dados e mensagens
instantâneas integrados e com qualidade de serviço e tarifação apropriados
(CAMARILLO e GARCIA-MARTIN, 2006). Ela permite ainda que os provedores de
telecomunicações tenham receitas novas por meio da oferta de serviços adicionais
para os usuários, como vídeos e músicas sobre demanda (SIDDIQUI, HONG, et al.,
2008). Para embasar a proposta de gerenciamento de desempenho desta rede, serão
apresentados os principais componentes da mesma nas subseções seguintes.
2.2.1 3GPP – 3rd Generation Partnership Project
A rede IMS foi especificada pelo 3GPP, que foi fundado em dezembro de 1998 com o
objetivo inicial de produzir documentação técnica para redes móveis 3G que tivessem
como núcleo as redes GSM15 e os sistemas de rádio que dão suporte às mesmas.
Posteriormente o 3GPP incorporou a produção dos documentos referentes ao próprio

13
14
15

International Telecommunication Union - Telecommunication
enhanced Telecom Operations Map
Global System for Mobile Communication

23
GSM, ao GPRS16 e às redes EDGE17.
As especificações do 3GPP são numeradas de acordo com a TR 21900 (2010), sendo
agrupadas da seguinte forma:


3GPP TS aa.bbb, para especificações técnicas;



3GPP TR aa.bbb, para relatórios técnicos.

A parte “aa" é numerada de acordo com a Tabela 2.1:
Tabela 2.1 – Significado da numeração dos padrões do 3GPP
Numeração
21.bbb
22.bbb
23.bbb
24.bbb
25.bbb
26.bbb
27.bbb
28.bbb
29.bbb
30.bbb
31.bbb
32.bbb
33.bbb
34.bbb
35.bbb
36.bbb

Uso
Especificação de requisitos
Aspectos relacionados aos serviços
Realização técnica
Protocolos de sinalização entre o equipamento do usuário e o núcleo
principal da rede
Aspectos relacionados a rádio
CODECs
Dados
Protocolos de sinalização entre os sistemas de rádio e o núcleo principal da
rede
Protocolos de sinalização do núcleo principal da rede
Gerenciamento de programa
SIM e UIM
Tarifação, Operação, Administração, Manutenção e Aprovisionamento da
rede
Aspectos de segurança
Aspectos relacionados a testes
Algoritmos
Evolução da UTRAN (Universal Terrestrial Radio Access Network)

Fonte: O Autor.
As especificações que dizem respeito a este trabalho estão concentradas
principalmente na série 23, que traz os detalhes técnicos da implantação, e na série
32, que aborda os temas referentes à administração e operação da rede, dentre
outros.
2.2.2 Rede GSM baseada em circuitos e em pacotes
As redes GSM possuem duas formas de operação, sendo uma baseada em circuitos e
outra em pacotes. A baseada em circuitos segue os mesmos princípios da rede
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PSTN18, onde existe um caminho criado para a transmissão das informações de
sinalização e de mídia entre os dois terminais que estão se comunicando
(CAMARILLO e GARCIA-MARTIN, 2006).
Na baseada em pacotes, também conhecida como GPRS e especificada na TS 23060
(2010), não existe um caminho específico para a transmissão da sinalização e da
mídia. No GPRS foram implantados o WAP19, o acesso a redes corporativas e a
conexão à Internet.
A existência somente destes serviços não atraiu clientes suficientes para justificar o
alto custo de implantação das redes de pacotes (CAMARILLO e GARCIA-MARTIN,
2006).
2.2.3 Requisitos da rede IMS
Em Camarillo e Garcia-Martin (2006) são apresentados como principais objetivos do
IMS a combinação das últimas tendências tecnológicas, a mobilidade do acesso à
Internet, a criação de uma plataforma padrão para o desenvolvimento de serviços
multimídia e o aumento da margem de lucro das operadoras com o incremento do uso
das redes móveis de pacotes.
Para isso o 3GPP criou um conjunto de especificações de uma arquitetura que deve
suportar o estabelecimento de sessões multimídia sobre IP, a negociação de QoS,
interconexão entre a Internet e redes de circuitos, deslocamento do usuário, controle
total dos serviços entregues aos usuários e suporte à criação de novos serviços sem
que para isso sejam necessários novos padrões (3GPP TS 22228, 2010)
(CAMARILLO e GARCIA-MARTIN, 2006). A seguir são apresentados os principais
componentes dessa arquitetura.
2.2.4 Principais componentes
A Figura 2.1 apresenta a arquitetura funcional da rede IMS e seus principais
componentes, descritos abaixo:
Dispositivos de Acesso: são os UE20, ou equipamentos dos usuários, que
fazem a conexão entre o usuário e a rede IMS. A arquitetura da rede IMS
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permite que equipamentos como celulares digitais, rádios, computadores,
smartphones ou mesmo telefones convencionais se comuniquem pela rede.
Camada de transporte: responsável por iniciar e terminar as sessões SIP21 e
fazer as conversões de analógico para digital e vice-versa. Os equipamentos
de usuário se conectam à rede de transporte IP por meio de uma variedade de
meios de transmissão, como redes Wi-Fi, DSL22, cabo, GPRS e 3G, dentre
outros.
Camada IMS: contém os elementos da rede IMS, que fazem o gerenciamento
dos registros de sessões SIP, processam a sinalização de comunicação,
armazenam os perfis dos usuários e centralizam as comunicações de dados
entre os demais componentes da rede.
Camada de serviços/ Aplicação: a camada de serviços está situada no topo
da arquitetura da rede IMS. Os componentes viabilizam o transporte de
conteúdo multimídia pela rede, mas os serviços em si são executados em
servidores de aplicação que em alguns casos complementam funções da
Camada IMS. Os servidores de presença e gerenciamento de listas de grupos
são exemplos destes serviços.
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Figura 2.1– Arquitetura Funcional da rede IMS
Fonte: Adaptado de A Bit About (2011)
2.2.4.1 AS (Application Server)
O AS (Application Server) é responsável por hospedar e executar serviços adicionais
na rede IMS e pode interagir com aplicações em ambientes SIP AS23, que é a interface
nativa da rede IMS, com aplicações em OSA-SCS 24 , que é uma interface para
serviços especificada pelo 3GPP para redes IMS ou com aplicações em IM-SSF25,
que permite o reuso de aplicações CAMEL26 desenvolvidas para redes GSM (3GPP
TS 23002, 2010) (CAMARILLO e GARCIA-MARTIN, 2006).
2.2.4.2 As bases de dados HSS e SLF
O HSS27 é o repositório principal onde são armazenados os dados dos usuários, que
são necessários para a criação das seções na rede. São armazenadas, por exemplo,
as informações de localização do terminal do usuário e dos componentes da rede aos
quais ele se conectou, assim como seu perfil e suas credenciais de segurança
(CAMARILLO e GARCIA-MARTIN, 2006).
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O SLF28 é responsável por localizar o HSS que contem os dados do usuário que está
se registrando (3GPP TS 23002, 2010) (CAMARILLO e GARCIA-MARTIN, 2006).
2.2.4.3 CSCF
O CSCF29 faz a primeira interface entre o terminal do usuário e a rede IMS, sendo
responsável pelo processamento do protocolo SIP (3GPP TS 23002, 2010)
(CAMARILLO e GARCIA-MARTIN, 2006).
Ele pode atuar como um Proxy CSCF (P-CSCF), que é o primeiro componente da
rede do qual o terminal do usuário tem contato, um CSCF de serviço (S-CSCF), que
possui as funcionalidades de um Servidor SIP e gerencia as sessões da rede, um
CSCF de emergência (E-CSCF), que trata das sessões emergenciais na rede, ou um
CSCF interrogador (I-CSCF), que tem o papel de resolver um endereço para um
terminal ou para outro servidor I-CSCF (3GPP TS 23002, 2010) (CAMARILLO e
GARCIA-MARTIN, 2006).
2.2.4.4 MGCF, BGCF e SGW (Media, Breakout, Signaling Gateway Control
Function)
Estes componentes são responsáveis por fazer a comunicação entre a rede IMS e a
PSTN30, permitindo que terminais recebam e iniciem chamadas entre si. Seu principal
componente é o MGCF31, que controla a máquina de estado que faz a tradução de
protocolos e mapeia o SIP para os protocolos de controle da PSTN. O BGCF 32
determina o próximo passo para o encaminhamento de uma chamada SIP. Quando as
chamadas são para terminais da rede, ele indica o MGCF correspondente. O SGW33
faz a tradução da sinalização entre as redes (3GPP TS 23002, 2010) (CAMARILLO e
GARCIA-MARTIN, 2006).
2.2.4.5 MRF (Media Resource Function)
O MRF34, dividido em MRFC35 e MRFP36, é responsável por controlar conferências,
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toques, gerar CDR 37 e hospedar fluxos de mídia nas redes IMS. Faz ainda as
traduções entre CODEC38 quando necessário (3GPP TS 23002, 2010) (CAMARILLO
e GARCIA-MARTIN, 2006).
2.2.5 Rede local e visitada
Nas redes IMS existe o mesmo conceito de rede local e rede visitada do GSM e do
GPRS. Quando o usuário está em sua rede local, ele usa a infraestrutura da
operadora a qual ele contratou. Quando está fora da área de cobertura de sua
operadora, o usuário passa a usar a infraestrutura de outra operadora, que no seu
ponto de vista passa a ser considerada a rede visitada. O uso deste recurso depende
da existência de um acordo entre as duas operadoras (CAMARILLO e
GARCIA-MARTIN, 2006).
2.2.6 Identificação
Assim como os números telefônicos da PSTN, a rede IMS possui um mecanismo de
identificação única do usuário para que seu terminal possa ser localizado. Esta
identificação é atribuída pela operadora e pode ser uma SIP URI39 especificada em
Rosenberg, Schulzrinne et al. (2002) ou TEL URI 40 especificada em Schulzrinne
(2004). É possível que uma operadora atribua um endereço SIP URI e outro TEL URI
para um usuário para que haja compatibilidade do mesmo com a PSTN (3GPP TS
23002, 2010) (CAMARILLO e GARCIA-MARTIN, 2006).
2.2.7 Principais Protocolos
O 3GPP escolheu o protocolo SIP, especificado em Rosenberg, J. et al. (2002), para
estabelecer e gerenciar as sessões multimídia nas redes IP. Para realizar a
autenticação, autorização e contabilização, foi escolhido o Diameter, especificado em
Calhoun, Loughney et al. (2003), que é uma evolução do RADIUS41, especificado em
Rigney, C. et al. (2000). O transporte do vídeo e áudio é feito por meio do RTP42,
especificado em Schulzrinne, Casner et al. (2003) (3GPP TS 23002, 2010).
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2.3

Gerenciamento na visão do 3GPP

Concluído o entendimento dos principais componentes da rede IMS, deve-se apontar
uma forma estruturada de controlar os mesmos. Os conceitos de gerenciamento
utilizados pelo 3GPP para as redes IMS se baseiam na recomendação M.3400(2000),
que divide as funções de gerenciamento em Falhas (fault), Configuração
(configuration),

Contabilização

(accounting),

Desempenho

(performance)

e

Segurança (security), ou FCAPS (Fault, Configuration, Accounting, Performance e
Security) de forma abreviada.
2.3.1 Gerenciamento de Desempenho
Este trabalho propõe um Sistema de Gerenciamento de Desempenho, que tem o
papel de coletar dados estatísticos para acompanhar o comportamento e efetividade
da rede de telecomunicações e de seus elementos. Estas informações podem ser
usadas para o planejamento de futuras alterações na rede, aprovisionamento,
manutenção e acompanhamento da qualidade (ITU-T, 2000).
Para isso, deve-se levantar a situação atual do ambiente e estabelecer quais serão as
metas a serem atingidas no que diz respeito à qualidade do serviço prestado e a seu
desempenho. Com este entendimento, iniciam-se coletas de dados de indicadores
que permitam verificar se as metas estão sendo cumpridas e se existe uma tendência
de alteração que possa prejudicar seu atendimento. Outro ponto a ser considerado
dentro do Gerenciamento de Desempenho é a criação de meios, como alterações de
rotas, que permitam mudanças no tráfego quando forem detectados comportamentos
incomuns e que venham a prejudicar as metas acordadas.
Todas as informações coletadas durante a realização do Gerenciamento de
Desempenho devem ser reunidas em relatórios que apontem sugestões de ações
para a melhoria do desempenho da rede, listem ocorrências de ultrapassagem de
limites de indicadores e indiquem tendências detectadas. Estas informações devem
ser fornecidas do ponto de vista da rede como um todo e dos clientes (ITU-T, 2000).
2.3.2 Processos de negócio
As funções de gerenciamento apresentadas anteriormente precisam se relacionar
com os processos de negócio da operadora de telecomunicações. Para isso o TM
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Fórum criou o eTOM, que é uma arquitetura de referência que categoriza todos os
processos de negócio que um provedor de serviços de telecomunicações executa. Ele
foi definido pela recomendação M.3050.1 do ITU-T (2007).

Figura 2.2 – Estrutura conceitual da arquitetura de referência eTOM
Fonte: ITU-T M.3050.1 (2007)
Conforme pode ser observado na Figura 2.2, na visão de mais alto nível o eTOM
possui dois grupos maiores de processos que tratam da estratégia e das operações.
Um terceiro grupo menor é dedicado ao gerenciamento da corporação e de seus
negócios (ITU-T M.3050.0, 2007) (ITU-T M.3050.1, 2007).
São representadas também estruturas funcionais de processos por meio de quatro
blocos horizontais que se estendem pelos dois grupos principais. São elas a de
processos de mercado, produto e clientes, a de serviços, a de recursos e por fim a de
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fornecedores e parceiros (ITU-T M.3050.1, 2007).
Além dos clientes, o eTOM faz referência a outras entidades as quais a empresa tem
interação, como os acionistas e demais patrocinadores (ITU-T M.3050.1, 2007). A
relação entre o eTOM e o gerenciamento de desempenho da operadora é explorada
em maiores detalhes na seção 3.2 deste documento.
2.4

Estado da Arte - Trabalhos sobre gerenciamento de redes IMS

As pesquisas relacionadas ao gerenciamento em redes IMS derivam em dois
aspectos importantes para o tema: o que gerenciar em termos de desempenho nas
redes IMS e qual a melhor forma de fazê-lo.
Embora o 3GPP tenha publicado desde a série seis um conjunto de especificações
referentes ao gerenciamento das redes IMS como a TS 32401(2010), a TS 32404
(2010), a TS 32411 (2010), a TS 32412 (2010), a TS 3250 (2009), inclusive com um
Solution Set para XML na TS 32415 (2010) e outro para SOAP na TS 32417 (2010),
não foram encontrados artigos que tivessem como base a arquitetura proposta pelo
3GPP.
2.4.1 Artigos relacionados aos aspectos de desempenho a serem observados
nos componentes das redes
Estes artigos têm relação com os objetivos do gerenciamento de desempenho nas
redes IMS. Eles propõem componentes a serem monitorados e critérios de qualidade
a serem observados nos serviços que são entregues para os usuários.
Ben, Bertin e Crespi (2006) fazem uma introdução dos conceitos, serviços e requisitos
de uma rede de nova geração. Em seguida são apresentados os desafios no seu
gerenciamento e os organismos que foram criados para especificar padrões que
facilitem esta tarefa. Este artigo é uma boa leitura inicial para o assunto
gerenciamento nas redes IMS e foi utilizado para direcionar as pesquisas mais
profundas sobre o assunto.
Hong e Leon-Garcia (2005) enumeram os desafios para o gerenciamento de redes de
quarta geração, onde podem coexistir tecnologias novas com antigas. São explicados
os processos de seleção e descoberta das redes, chaveamento de ambientes ou
células, roaming, qualidade de serviço, tarifação e segurança. No que diz respeito aos
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requisitos de operação, são listadas as funções de gerenciamento de falhas,
configuração, contabilização, desempenho e segurança de acordo com a
recomendação M.3400.0 (2000), abordando requisitos específicos das redes 4G. No
que diz respeito ao gerenciamento de desempenho é explicada a importância do
mesmo para o acompanhamento de Acordos de Níveis de Serviço e são enumeradas
métricas a serem utilizadas nesta disciplina. Embora não faça referência direta às
redes IMS, os desafios apresentados neste artigo são semelhantes e enfatizaram que
o sistema de gerenciamento deve estar preparado para lidar com diversos
fornecedores e tipos de equipamentos.
Lakhtaria (2010) cita a importância do gerenciamento da qualidade do serviço e da
experiência do usuário (QoS 43 e QoE 44 ) nas redes IMS. São apresentados os
mecanismos relacionados à garantia da qualidade, aprovisionamento, identificação de
recursos e autenticação das redes IMS. Os processos de garantia da qualidade são
compostos de duas seções: a primeira abrange os serviços de aprovisionamento e
autenticação da camada de serviços. A segunda diz respeito à definição e alocação
dos recursos necessários na camada de transporte. É destacado o fato de que o
processo de especificação do 3GPP que ainda está em andamento deve contemplar
mecanismos que garantam a qualidade do serviço da rede. Os conceitos de QoS e
QoE foram considerados na especificação da segunda comunidade RM-ODP
modelada no sistema proposto neste trabalho, que é aquela que tem a
responsabilidade de garantir a qualidade dos serviços que estão sendo entregues
para o usuário.
2.4.2 Artigos referentes à arquitetura e protocolos para coletar os dados de
gerenciamento dos componentes da rede
Este outro grupo de artigos propõe métodos de obtenção das informações de
gerenciamento dos elementos da rede. Todas as arquiteturas impõem o uso de
protocolos específicos que devem ser adicionados aos componentes da rede e ao
sistema de gerenciamento.
Em Gonçalves, Oliveira e Aguiar (2005) é proposta a utilização do padrão WBEM45,
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especificado pelo DMTF (2010) para o controle de aspectos de QoS em redes 4G.

Figura 2.3 – Arquitetura para gerenciamento de rede 4G baseada em WBEM
Fonte: Gonçalves, Oliveira e Aguiar (2005)
São avaliadas três implementações WBEM de código aberto, e a solução adotada é
composta por um servidor com as informações que serão gerenciadas, um cliente
WEB, um repositório para as configurações de QoS e as interfaces que conversam
com os servidores responsáveis por realizar funções de autenticação, autorização,
contabilização, auditoria, cobrança, multimídia e monitoramento de tráfego, conforme
apresentado na Figura 2.3. Esta arquitetura é semelhante à usada no sistema de
gerenciamento proposto neste trabalho por mapear os dados gerenciados e criar uma
camada que usa o protocolo WBEM para acessá-los. Entretanto o uso do IRP
desprende o sistema de um protocolo específico, como no caso do WBEM.
Em Siddiqui, Hong et al.(2008) as funções para o gerenciamento são separadas em
duas. A primeira trata dos dispositivos de supervisão e controle, e a segunda dos
componentes da plataforma de entrega de serviços (aplicações, servidores de
terceiros e ativadores de serviços). É apresentada a arquitetura física, que é dividida
em duas camadas (Network Manager e Element Manager), da informação e funcional
do ambiente de gerenciamento. Em seguida são listados exemplos de objetos a
serem gerenciados e por fim é apresentado um estudo de caso de operadora de
serviços multimídia.
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Figura 2.4 – Arquitetura para gerenciamento de uma plataforma de entrega de
serviços
Fonte: Siddiqui, Hong et al.(2008)
Conforme apresentado na Figura 2.4, a arquitetura de gerenciamento deste artigo
prevê a coleta dos dados nos equipamentos da rede IMS por meio do protocolo
SNMP. Em seguida essas informações são transpostas para um padrão de
informação esperado que atenda às necessidades das diversas funções do
gerenciamento. Esta arquitetura assemelha-se à proposta do sistema de
gerenciamento desta dissertação, exceto que neste caso é utilizado o IRP para
realizar a conversão entre o protocolo adotado pelo fabricante do equipamento e o
esperado pelo sistema de gerenciamento.
Ozianyi, Good et al. (2008) propõem o gerenciamento de QoS da rede IMS usando
XML. São explicados alguns dos componentes das políticas de decisão que são
aplicadas na rede e a dificuldade de padronizar a comunicação destes com a
ferramenta de gerenciamento.
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Figura 2.5 – Arquitetura de gerenciamento de uma rede IMS usando XML
Fonte: Ozianyi, Good et al. (2008)
A Figura 2.5 ilustra que a estação de gerenciamento comunica-se com os repositórios
de políticas de decisão por meio de XML, e com os elementos da rede por meio do
protocolo NETCONF46, padronizado pelo IETF na RFC 4741, especificada em Enns
(2006). Nos testes de utilização relacionados ao uso do XML no artigo não foram
identificadas degradações de desempenho.
O sistema de gerenciamento de desempenho proposto nesta dissertação poderia
utilizar o XML como protocolo para comunicar-se com os elementos gerenciados,
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caso adotasse um Solution Set baseado nesse protocolo, conforme explicado na
seção 3.5.
2.5

Resumo da Seção

Nesta seção foram apresentados de forma breve os principais conceitos e pesquisas
relacionados ao tema proposto para essa dissertação. Nota-se que, embora haja farto
material acadêmico sobre o gerenciamento de redes IMS, não foi encontrado nenhum
exemplo que se baseasse no conceito de IRP - sugerido pelo 3GPP. Entretanto, os
artigos relacionados aos aspectos de desempenho demonstraram os conceitos de
QoS e QoE47, que ajudaram a identificar as comunidades de Gerência de Redes e
Garantia de Serviços na arquitetura do sistema proposto. Os artigos referentes à
arquitetura e aos protocolos demonstraram que as propostas são semelhantes à
arquitetura do 3GPP no tocante ao mapeamento dos dados de gerência e abstração
entre a coleta e o acesso às informações. Isso reforçou a importância do uso destes
conceitos no sistema de gerenciamento de desempenho proposto, o que será
demonstrado na seção seguinte.
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3

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DESEMPENHO PARA UMA REDE
IMS – SGD IMS (SISTEMA DE GERÊNCIA DE DESEMPENHO IMS)

3.1

Introdução

Essa seção apresenta a proposta de um sistema de gerência de desempenho para
redes IMS chamado SGD IMS (Sistema de Gerência de Desempenho IMS), que
se baseia nas recomendações de arquitetura do 3GPP, diferentemente dos
trabalhos apresentados na Seção 2. Serão demonstradas as ideias gerais que
orientarão a arquitetura que será modelada em detalhes na Seção 4.
Inicia-se pelo enquadramento da disciplina de gerência de desempenho dentro dos
processos do eTOM. Em seguida são apresentadas as características funcionais das
coletas, as formas de administração das execuções das mesmas, os dados que serão
obtidos e os alarmes que serão gerados pelo SGD IMS, com base em recomendações
do 3GPP.
Por fim, é feita uma explicação da arquitetura de gerenciamento de desempenho
proposta pelo 3GPP e de como esta será aplicada no SGD IMS, que faz uso dos IRP
para comunicar-se com os elementos gerenciados da rede.
3.2

Processos da operadora envolvidos com o gerenciamento de desempenho

O primeiro passo para a concepção do SGD IMS é a identificação dos processos de
gerenciamento que ele afeta na operadora de telecomunicações. Para isso foi usado o
modelo de referência eTOM do TM Forum, explicado na subseção 2.3.2 deste
documento. Ele explica que as atividades da função Gerenciamento de Desempenho
têm relação com o grupo que trata dos processos operacionais, e dentro deste com a
vertical de garantia (Assurance). Estes processos são responsáveis por garantir que
os serviços oferecidos estão sempre disponíveis para os clientes e dentro dos níveis
de serviço (SLA48) e qualidade (QoS) estabelecidos. Eles devem proporcionar a coleta
e análise dos dados de desempenho de forma a identificar possíveis problemas e
tratá-los antes que sejam percebidos pelos clientes.
Com base nisso o SGD IMS automatiza dois grupos de atividades a serem realizadas
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pela operadora por meio de uma ou mais equipes, que são explicados nas subseções
seguintes. Na modelagem do sistema na Seção 4, estas atividades serão
representadas como comunidades com as quais o sistema interage dentro da
operadora.
3.2.1 Gerência de Rede
A Gerência de Rede compreende, dentre outras funções, os processos da operadora
responsáveis por Coletar as Informações de Desempenho dos Elementos da rede
IMS.
Os elementos são tratados de forma individual, ou seja, os trabalhos de medição
monitoram as características que os componentes da rede IMS devem possuir para
garantir que estão desempenhando seu papel de forma satisfatória, conforme
acordado pela operadora com seus clientes. Estes aspectos são importantes para
identificar comportamentos que afetam o desempenho do conjunto da rede ou de um
serviço específico. São exemplos de informações que são monitoradas pela Gerência
de Redes o consumo de CPU, memória e rede dos servidores e equipamentos de
conexão, a quantidade de autenticações, o volume de procedimentos de leitura de
dados, a quantidade de seções múltiplas, as solicitações de informações de
roteamento e outras recomendadas pelo 3GPP.
Para executar isso, a Gerência de Rede - dentro do SGD IMS - possui processos que
criam e dão manutenção nos trabalhos de medição. Adicionalmente são necessários
processos para a organização dos dados obtidos e para gerar os relatórios dos
mesmos. Quando ocorrem anomalias nas métricas monitoradas, ele gera alarmes
através do SGD IMS.
São exemplos de áreas que executam processos relacionados à Gerência de Rede o
NOC49 e o grupo de Gerenciamento de Capacidade da operadora. Nestas áreas os
processos da Gerência de Rede são executados por Analistas Especialistas e
Operadores. Atuam também na Gerência de Rede os Administradores do SGD IMS,
que são responsáveis por fazer todas as intervenções necessárias para configurar os
módulos que executam os trabalhos de medição de acordo com o especificado pelos
demais membros da operadora.
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Para os grupos de Gerência de Rede, o SGD IMS fornece informações em formato
técnico, pois os usuários têm conhecimento para interpretá-las. Apesar de mais
relevantes para a área de tecnologia e não terem relação direta com o negócio da
empresa, essas são essenciais para a manutenção do funcionamento e
acompanhamento da capacidade do ambiente.
3.2.2 Garantia de Serviços
A Garantia de Serviços compreende os processos da operadora responsáveis por
Controlar o Desempenho dos Serviços na rede IMS.
São observados os aspectos dos serviços como um todo, em uma perspectiva
próxima da percebida pelos clientes, chamada de QoE50, apresentado por Lakhtaria
(2010). Para estes, não há relevância no funcionamento individual de um elemento da
rede, e sim na boa qualidade do serviço que está contratado.
Para se obter estas informações é necessário que os Analistas de Qualidade –
responsáveis pelos serviços – e os Analistas Especialistas da operadora, façam uma
composição de métricas de elementos do ambiente já coletadas pela Gerência de
Rede, sendo que juntas estas representem a qualidade percebida pelos clientes.
Como essa percepção da qualidade é subjetiva, deve-se acompanhar os limiares das
variáveis que sinalizem a degradação do serviço, atuando antes que esses se
degradem.
Os limiares acompanhados pela Garantia de Serviços devem demonstrar, no mínimo,
o desempenho das chamadas de voz, da transmissão de dados, do envio de
mensagens e da qualidade de vídeo. Devem conter ainda informações relacionadas
aos serviços específicos oferecidos pela Operadora.
A grande usuária da Garantia de Serviço é a área de Qualidade da Operadora. Nela, o
processo de controlar o desempenho dos serviços prestados é executado pelos
Analistas de Qualidade, que conhecem os serviços que são prestados e como estes
são realizados em termos tecnológicos, assim como também participam os Analistas
Especialistas, que traduzem as necessidades de monitoramento de negócio em
métricas que são configuradas no SGD IMS e coletadas nos elementos da rede IMS.
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3.3

Características funcionais do SGD IMS

Esta subseção apresenta as características funcionais que serão consideradas no
sistema de gerência de desempenho proposto nessa dissertação. Ele será construído
com base nas produções acadêmicas e conceitos apresentados na Seção 2 e na
norma TS 32401 (2010), que detalha os aspectos importantes a serem considerados
no gerenciamento de desempenho de uma rede IMS.
3.3.1 Coletas de informações de desempenho dos elementos do ambiente
O SGD IMS faz as coletas de dados de desempenho dos elementos da rede em
intervalos de tempo pré-determinados, p.ex.: Cinco, dez, quinze e trinta minutos; uma
hora e sob demanda.
Serão observados os seguintes princípios:
a) Para que seja feita uma medição precisa, os dados serão obtidos de maneira
regular em toda a rede ou, quando isso não for possível, em uma parcela
representativa da mesma;
b) Serão coletadas as informações de utilização nas interfaces de rádio e nos
elementos centrais da rede, incluindo os tráfegos relacionados aos dados de
usuários e de sinalização;
c) Quando forem executadas alterações na rede, será possível medir a
efetividades das mesmas com base em comparações - com informações
coletadas anteriormente e armazenadas;
Serão estabelecidos parâmetros de níveis de serviço na rede e os mesmos serão
medidos regularmente com o objetivo de gerar alertas aos operadores, antes que haja
a percepção de problema por parte dos usuários. Estes parâmetros irão abranger
aspectos como a ativação de serviços, estabelecimento de chamadas, quantidade de
registros na rede e outros que são apresentados na Tabela 3.1. As informações de
desempenho da rede serão coletadas tanto do ponto de vista dos serviços fim a fim,
quanto dos elementos da rede individualmente.
A subseção 3.4 lista os dados que o SGD IMS coletará na rede.
3.3.2 Administração das execuções de coletas
O SGD IMS administra todas as rotinas relacionadas à coleta de informações da rede
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IMS com base nas recomendações do 3GPP na TS 32401(2010). São elas:
a) Incluir, apagar e alterar tarefas de coleta de dados, permitindo a configuração
dos intervalos de tempo relacionados às mesmas, tratando os tipos de dados
envolvidos e apontando os elementos que devem ser consultados;
b) Receber as informações coletadas e as representar de forma a facilitar a sua
interpretação;
c) A coleta será organizada por domínios de abrangência, permitindo que
elementos individuais, hierarquias específicas, grupos de recursos similares ou
uma combinação destes domínios sejam agrupados de acordo com a
necessidade de gerenciamento;
d) Os dados serão coletados nos elementos de forma cumulativa, através de
contadores ou por meio de mecanismos que permitam a verificação do estado
do elemento. Os operadores terão a opção de coletar dados quando eventos
específicos forem gerados;
e) Os dados de gerenciamento podem ser enviados para a estação de
gerenciamento assim que são gerados, em intervalos pré-determinados ou em
transferências massivas. O SGD IMS estará preparado para receber a
informação destas três formas.
Para que não haja perda de informações, os elementos de rede armazenarão seus
dados de gerenciamento até que esses sejam enviados para o SGD IMS. Uma vez
notificado da coleta, ele poderá descartar os mesmos.
3.4

Dados que serão coletados

Descritos os aspectos funcionais do SGD IMS, é necessário determinar quais
informações serão coletadas dos elementos da rede. Para isso será utilizada como
base a TS 32409 (2009), que traz as recomendações de coleta do 3GPP. A Tabela 3.1
enumera as mesmas.
O 3GPP não determina a forma como as informações são extraídas dos componentes
da rede IMS, pois isso diz respeito a cada fabricante. O importante é que ele forneça a
informação no formato esperado.
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Tabela 3.1 – Coletas nos componentes da rede IMS
Componente da rede Coletas relacionadas por número de ocorrências
CSCF
Registros;
De-registros;
Controles de sessão;
Consultas de localização de usuário;
Chamadas de domínios entre redes;
Usuários visitantes;
Autenticações;
Atualizações de perfil de usuário iniciadas no HSS;
Procedimentos de assinatura;
Procedimentos de notificação;
Mensageria imediata.
HSS
Utilização da base de dados;
Consultas de estado do registro do usuário;
Notificações de registro e saída no S-CSCF;
Notificações de saída iniciadas na rede pelo HSS;
Consultas de localização dos usuários;
Atualizações de perfil de usuário iniciadas no HSS;
Autenticações;
Procedimentos de leitura de dados;
Procedimentos de atualizações de dados;
Procedimentos de subscrição de atualização de dados.
BGCF
Controle de seções.
MGCF
Controle de chamadas.
MRFC
Controle de seções;
Seções múltiplas;
Serviços de anúncio;
Serviços de transcodificação.
MRFP
Informações do protocolo RTP
SLF
Questionamentos de informações de roteamento
Questionamentos de informações de roteamento a partir do CSCF
Questionamentos de informações de roteamento a partir do AS
AS
Controle de sessões
Serviços de mensagens
Serviços de conferência
Serviços de presença
Serviços PoC (Push to Talk over Cellular)

Fonte: Adaptado da norma TS 32409 (2009).
Para cada métrica apresentada pelo 3GPP, são descritas ainda as seguintes
informações na TS 32409 (2009) que serão replicadas no SGD IMS pra facilitar o
entendimento das mesmas pelos operadores e administradores:
a) Descrição: breve explicação sobre a métrica;
b) Método de coleta:


CC: Contador cumulativo;



Gauge: Variável que oscila de acordo com o comportamento levantado;
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DER: Registro de evento discreto, capturado quando ocorre uma
quantidade determinada de ocorrências do mesmo;



SI: Inspeção de estado.

c) Condição: condição que faz com que o evento seja capturado;
d) Resultado da medição: contém uma descrição do resultado esperado para esta
medição;
e) Tipo de medição: contém uma forma resumida de identificar a medição que
está sendo usada quando a mesma é gerada em arquivos;
f) Classe do objeto medido: descreve a classe de objeto à qual o objeto medido
pertence;
g) Tecnologia de comutação usada: pacotes ou circuitos;
h) Geração:


GSM51;



UMTS52;



EPS53;



GSM/ UMTS;



GSM/ UMTS/ EPS;



Combinada;



IMS.

i) Propósito: cláusula opcional que descreve quem será o usuário desta métrica e
sua utilidade dentro da rede.
3.4.1 Alarmes de desempenho
Os alarmes permitirão que os operadores sejam informados de eventos de
desempenho que requerem ação imediata dos administradores do ambiente
imediatamente após sua ocorrência. O SGD IMS enviará estes alarmes por meio do
IRP de Gestão de Desempenho. A Tabela 3.2 lista os eventos que são apontados nos
anexos B.1 e B.2 da TS 32111-2 (2010) como causas prováveis da degradação da
Qualidade de Serviço na rede. Os alarmes devem ser gerados à medida que haja
desvio comportamental na rede que indique a ocorrência destes eventos. Se, por
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exemplo, a “Taxa de Erros” normal na rede é de 0,1%, e ocorrer um aumento para
0,2%, um alarme deve ser gerado.

Tabela 3.2 – Eventos que serão monitorados pelo SGD IMS
Nome do evento
Excesso de Congestionamento na Rede
Taxa de Erros Alta
Tempo de Resposta Muito Alto
Taxa de Retransmissão Muito Alta
Arquivos de Registros do Sistema com Uso
Próximo do Limite
Recurso do Sistema Sobrecarregado
Redução de Banda Disponível
Desempenho Degradado dos Componentes
da Rede
Tamanho de uma Fila Excedido
Recurso Próximo da Capacidade Máxima
Redução no Relato de Alarmes
Redução no Relato de Eventos

Fonte: TS 32111-2 (2010) Anexo B.1 e B.2.
3.5

Arquitetura para a coleta de informações pelo SGD IMS com base nas
recomendações do 3GPP

O SGD IMS será construído considerando as características apresentadas na
subseção 3.3 e coletará as informações trazidas na subseção 3.4. Entretanto, para
que ele seja menos dependente das tecnologias e dos fabricantes de equipamentos
de telecomunicações utilizados na rede IMS, usará um componente que padroniza as
interfaces de gerenciamento nas redes de telecomunicações chamado IRP, que foi
especificado pelo 3GPP na TS 32150 (2009). Com o IRP são minimizados os
problemas de unificação de informações de gerenciamento que são enfrentados por
operadoras que utilizam equipamentos de vários fabricantes. Nas redes de segunda
geração, a maioria das TMN 54 foi construída com arquiteturas e componentes
proprietários dos fabricantes, gerando trabalho adicional para a integração de
informações de gerenciamento.
Conceitualmente o IRP é representado em três níveis, conforme ilustrado na Figura
3.1. O primeiro aborda os requerimentos de gerenciamento no nível do negócio,
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buscando executar as tarefas recomendadas pelo eTOM. Com base nisso, o segundo
nível define o que deve ser gerenciado na rede, independente da plataforma. O
terceiro faz o mapeamento do que deve ser gerenciado para uma tecnologia
específica, como o CORBA, o SNMP, SOAP e outros.

Figura 3.1 – Exemplo dos níveis de um IRP de Desempenho
Fonte: Autor
Os dois primeiros níveis foram desenhados para serem relativamente estáveis ao
longo do tempo, sofrendo apenas pequenas adições à medida que surjam novas
necessidades de gerenciamento. O terceiro nível está mais sujeito a alterações, uma
vez que acompanha as evoluções tecnológicas.
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Figura 3.2 – Normas do 3GPP para o IRP de Gerenciamento de Desempenho por
meio do protocolo SOAP55
Fonte: Autor
Para Gerenciamento de Desempenho o 3GPP definiu quatro normas que abrangem
os requisitos do IRP, o mapeamento das informações, a definição em XML e o
Solution Set para SOAP, conforme ilustrado na Figura 3.2.
Estas normas serviram de insumo para a proposta do IRP GD (IRP para
gerenciamento de desempenho), que faz uso de SOAP para encapsular as
informações que serão trocadas com o SGD IMS.
Esta opção foi feita para tornar a rede TMN da operadora o menos dependente de
fabricante possível no que diz respeito à gerência de desempenho.
O Solution Set que será usado no IRP que se comunica com o SGD IMS é o SOAP,
optando assim pelo uso de protocolos amplamente adotados e que tenham uma
grande oferta de mão de obra no mercado. O SOAP é especificado pelo W3C (2011) e
possui bibliotecas em Java para seu uso que são mantidas pela Apache (2011), que é
uma organização reconhecida no que diz respeito à criação e manutenção de
aplicativos livres.
Como a comunicação entre o IRP e o SGD IMS será feita por meio do SOAP, é
possível adquirir os equipamentos de qualquer fabricante que tenha seu sistema de
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gerência compatível com este protocolo e com as normas do 3GPP. Isso deverá ser
especificado pela operadora no momento de aquisição dos equipamentos da rede
IMS.

Figura 3.3 – Diagrama simplificado de comunicação do SGD IMS com os elementos
da rede IMS
Fonte: Autor
A Figura 3.3 ilustra o SGD IMS executando o gerenciamento de equipamentos em
uma rede que contém elementos de dois fabricantes distintos.
Nota-se que a comunicação do SGD IMS com os IRP é feita por meio do protocolo
SOAP, entretanto a comunicação destes com os elementos da rede é feita por meio
de protocolos proprietários ou não, conforme opção do fabricante do hardware.
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Figura 3.4 – Diagrama geral do SGD IMS
Fonte: O autor.
A Figura 3.4 apresenta a visão geral da proposta de arquitetura do SGD IMS. Ele
possui um IRP de Gestão de Desempenho e uma Console pela qual os usuários das
equipes de Gestão de Rede e Garantia de Serviços acessam as informações
coletadas da rede IMS. A seção 4 trará as especificações lógica e física do mesmo.
3.6

Resumo da Seção

Nesta seção foram apresentados os processos da operadora que estão diretamente
ligados à gerência de desempenho da rede, as características funcionais do sistema
que devem ser respeitadas, bem como as métricas que devem ser monitoradas nos
elementos, conforme indicação do 3GPP. Foi apresentado ainda o conceito de IRP e
como ele será utilizado no SGD IMS. Por fim foi apresentada a arquitetura geral do
sistema proposto.
As informações dos processos de Gerência de Redes e Garantia de Serviços afetados
na operadora, as características funcionais e a arquitetura contemplando o uso do
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IRP, embasarão a modelagem lógica e física do SGD IMS que será apresentada na
seção 4.
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4

ESPECIFICAÇÃO EM RM-ODP DO SGD IMS

4.1

Introdução

Esta seção apresenta a especificação e modelagem do SGD IMS, trazendo maiores
detalhes de como serão construídas as funcionalidades do sistema que foram
apresentadas na seção 3.
Inicia-se pela apresentação dos padrões RM-ODP, especificado na ISO/IEC 10746-1
(1998), e UML4ODP56, especificado na ISO/IEC 19793 (2008), que serão utilizados
na modelagem e especificação.
Em seguida são detalhadas as visões Empresa e Informação do sistema, conforme
as normas ISO 10746-1 (1998) e ISO/IEC 19793 (2008). Por tratar-se de um sistema
preliminar que comprova a arquitetura que faz uso do componente IRP, conforme
proposto pelo 3GPP, a especificação enfatiza os objetos que compõem essa
funcionalidade, sem buscar ser exaustiva, modelando somente os aspectos mais
relevantes e estáticos – relacionados à demonstração das funcionalidades presentes
no SGD IMS e sem se preocupar em modelar aspectos dinâmicos – p.ex.:
relacionados ao desempenho do SGD IMS e da rede monitorada.
4.2

RM-ODP (Reference Model of Open Distributed Processing)

Para a especificação do sistema preliminar será usado o RM-ODP, cujo objetivo é
estabelecer um padrão que permita modelar serviços de processamento em
ambientes de TI57 heterogêneos e distribuídos (ISO/IEC 10746-1, 1998).
A padronização do modelo ODP se baseia em quatro fundamentos básicos: uma
abordagem de modelagem orientada a objetos para a especificação de sistemas, da
especificação de um sistema por meio de visões separadas, mas inter-relacionadas,
da definição da infraestrutura que provê transparência distribuída para as aplicações
do sistema e por último pela infraestrutura que garanta a conformidade de acesso
entre os sistemas (ISO/IEC 10746-1, 1998) (MORAES e MARTE, 2007) (MARTE,
MAKI e SIQUEIRA, 2010) (MARTE, FERREIRA, et al., 2010).

56
57
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Uma visão é uma especificação que envolve um conjunto particular de preocupações
de um sistema. O RM-ODP estabelece cinco pontos de vista que cobrem todos os
domínios no desenho da arquitetura de um sistema:


Empresa: Esta visão preocupa-se com o propósito, escopo e políticas
relacionados com as atividades do sistema dentro da organização que ele faz
parte;



Informação: preocupa-se com as semânticas das informações e de seu
processamento dentro do sistema;



Computação: permite a distribuição funcional de partes do sistema em objetos
que interagem entre si por meio de interfaces;



Engenharia: foca nos mecanismos e funções necessários para permitir a
interação entre objetos no sistema;



Tecnologia: especifica a escolha da tecnologia que será usada pelo sistema
que está sendo modelado.

O padrão RM-ODP não impõe o uso de nenhuma notação para representar suas
visões. Isso dificulta a criação de representações de sistemas que sejam homogêneas
e de fácil entendimento por parte de seus usuários. Para compensar essa lacuna a
ISO58 criou o padrão ISO/IEC 19793 (2008), que propõe um conjunto de diagramas
em UML para representar os componentes das visões do RM-ODP.
A arquitetura do protótipo desta dissertação será representada pelos cinco pontos de
vista mencionados acima. Maiores informações sobre o RM-ODP podem ser
encontradas no livro Architecting with RM-ODP de Putman (2001) e na ISO 10746-1
(1998).
4.3

Representação do sistema em UML

A arquitetura de alto nível do SGD IMS é representada em UML versão 2, de acordo
com a norma ISO/IEC 19793 (2008). Para a construção da especificação foi utilizado o
aplicativo MagicDraw, desenvolvido pela empresa No Magic Inc, que é o mesmo
utilizado no exemplo de especificação da norma. Os diagramas que dizem respeito à
norma ISO 19793 são adicionados ao MagicDraw por meio de um componente

58
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adicional chamado “UML4ODP plug-in” que pode ser encontrado no site criado por
Romero (2010).
A Tabela 4.1 demonstra as normas do 3GPP e do ITU-T que serviram de base para a
representação dos projetos lógico, físico e de implementação do SGD IMS.
Tabela 4.1 – Correspondência entre os projetos do sistema e as visões do RM-ODP,
as normas do 3GPP e as do ITU-T
RM-ODP

Norma 3GPP

Norma ITU-T

Visão Empresa

TS 32401
TS 32404
TS 32409
TS 52402

M.3050
M.3400

Visão Informação

TS 32411
TS 32412

Visão Computação

TS 32150
TS 32415
TS 23002

Visão Engenharia

TS 23221

Visão Tecnologia

TS 32417

Projeto Lógico

Projeto Físico

Implementação

Fonte: O Autor.
4.4

Painel geral das visões RM-ODP do SGD IMS e suas correspondências

A Figura 4.1 ilustra as cinco visões RM-ODP do SGD IMS. Elas estão agrupadas
dentro

de

um

pacote

com

o

nome

do

sistema,

classificado

como

<<ODP_SystemSpec>>. No Apêndice B, página 138, existe uma ampliação desta
figura para facilitar a visualização.
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Figura 4.1 – Visões RM-ODP do SGD IMS e suas correspondências
Fonte: O autor; Ref.: ISO/IEC 19793 (2008), figura A.1
Cada visão é representada por um pacote classificado como <<Nv_Spec>>, onde Nv
é substituído pelo nome da Visão correspondente. As correspondências entre as
visões estão nos pacotes <<CorrespondenceSpecification>>.
4.5

Visão Empresa

A Visão Empresa representa o papel do SGD IMS dentro do contexto da operadora de
telecomunicações, detalhando seus objetos, papéis, atores, processos, interações,
responsabilidades e políticas. A Figura 4.2 ilustra a relação entre estes elementos na
modelagem em RM-ODP. Esta visão não se preocupa com detalhes técnicos do
projeto.
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Figura 4.2 – Conceitos da Visão Empresa
Fonte: ISO/IEC 19793 (2008), figura 4.

Como a norma RM-ODP da ISO/IEC 10746-1 (1998) não estabelece uma ordem para
a especificação da visão Empresa, este documento se baseará na abordagem
proposta na ISO/IEC 19793 (2008), que adota a seguinte sequência:


Identificação das comunidades, sistemas envolvidos e seus objetivos;



Identificação dos papéis envolvidos nas comunidades do sistema;



Apresentação dos comportamentos necessários para atender aos objetivos por
meio dos processos envolvidos. Para facilitar o entendimento de alguns
processos chave, será apresentado um detalhamento dos mesmos;



Detalhamento dos comportamentos relacionados às interações entre os papéis
envolvidos nas comunidades;



Representação dos objetos da empresa compreendendo seus estados e atores
envolvidos;



Apresentação das políticas que regem as comunidades envolvidas;



Descrição das responsabilidades dentro do sistema.
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Tabela 4.2– Símbolos utilizados para representar a Visão Empresa
Fonte: Romero (2010)

A Tabela 4.2 lista os símbolos que serão usados para representar os elementos nos
diagramas UML da Visão Empresa. Eles fazem parte do componente adicional
“UML4ODP plug-in” do aplicativo MagicDraw.

4.5.1 Comunidades
As comunidades representam as áreas ou grupos dentro da empresa que utilizarão o
sistema que está sendo modelado. Esta informação é importante para melhorar a
compreensão do objetivo final do projeto dentro de uma corporação.
Com base nos processos do eTom explicados na subseção 3.2, foram identificadas
duas comunidades da Operadora de Telecom que estão diretamente ligadas ao SGD
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IMS e que serão seus principais usuários:


Garantia de Serviços;



Gerência de Rede.

A Figura 4.3 apresenta a representação das mesmas em UML. Elas estão inseridas
em um pacote chamado Objetos Empresa (Globais), que contém ainda a Rede IMS e
os Sistemas de Administração da Operadora que compartilham o mesmo ambiente,
classificados como <<EV_ODPSystem>>.

Figura 4.3 – Visão Empresa: Comunidades envolvidas com o SGD IMS
Fonte: O autor; Ref.: ISO/IEC 19793 (2008), figura A.2
As comunidades são representadas por meio de símbolos que recebem a
classificação de <<EV_CommunityObject>>. A eles são ligados pacotes que recebem
a classificação de <<EV_CommunityContract>>, que serão detalhados a seguir. A
nota apresenta o campo da aplicação, chamado <<EV_FieldOfApplication>>, que tem
como função descrever as características do ambiente no qual o sistema ODP
especificado deve ser inserido.
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4.5.1.1 Comunidade Gerência de Rede
A comunidade Gerência de Rede é responsável por coletar as informações de
desempenho dos elementos da rede IMS. A subseção 3.2.1 apresenta maiores
detalhes de suas características e funções dentro da operadora.

Figura 4.4 – Visão Empresa: Comunidade Gerência de Redes do SGD IMS
Fonte: O autor; Ref.: ISO/IEC 19793 (2008), figura A.3

A Figura 4.4 apresenta os detalhes da comunidade por meio do conteúdo do pacote
<<EV_CommunityContract>>. Ele contém os componentes Gerência de Rede,
classificados como <<EV_Community>> expressando a própria comunidade e três
pacotes que representam as políticas, papéis e objetos dessa comunidade. Por fim
existe

uma

classe

chamada

Objetivo

da

Gerência

de

Rede,

chamada

<<EV_Objetive>>, que contém uma descrição do objetivo da comunidade Gerência
de Rede.
4.5.1.2 Comunidade Garantia de Serviços
A comunidade Garantia de Serviços é responsável por controlar o desempenho dos
serviços na rede IMS dando ênfase aos aspectos de negócio da operadora. A
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subseção 3.2.2 apresenta maiores detalhes de suas características e funções dentro
da operadora.

Figura 4.5 – Visão Empresa: Comunidade Garantia de Serviços do SGD IMS
Fonte: O autor; Ref.: ISO/IEC 19793 (2008), figura A.3

A Figura 4.5 apresenta a comunidade Garantia de Serviços. Ela segue a mesma
representação da comunidade Gerência de Rede.
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4.5.2 Papéis dentro do SGD IMS
O conjunto de papéis envolvidos no processo de gerenciamento da rede IMS é
apresentado nos pacotes Papéis da Figura 4.6 e da Figura 4.7.

Figura 4.6 – Visão Empresa: Especificação dos Papéis envolvidos na comunidade
Gerência de Rede
Fonte: O autor; Ref.: ISO/IEC 19793 (2008), figura A.8
Os “Analistas Especialistas” são responsáveis por configurar os trabalhos de medição
no sistema. Os “Administradores” são responsáveis por criar usuários, fazer
manutenções e ajustes de parâmetros, configurar novos tipos de coletas, monitorar os
processos do sistema e acompanhar as bases de dados com o intuito de garantir que
o sistema esteja disponível para uso pela empresa. Os “Operadores” acompanham e
fazem a leitura das informações geradas pelo sistema e informam as áreas
responsáveis para que as mesmas atuem nos incidentes identificados. O IRP GD
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representa o papel de IRP de Gestão de Desempenho que será utilizado pelo SGD
IMS, conforme explicado na subseção 3.5.

Figura 4.7 – Visão Empresa: Especificação dos Papéis envolvidos na comunidade
Garantia de Serviços
Fonte: O autor; Ref.: ISO/IEC 19793 (2008), figura A.8
O “Analista de Qualidade” utiliza o SGD IMS para obter informações da rede que
afetam a qualidade do serviço prestado pela operadora. Ele tem conhecimento das
métricas e limiares da rede que afetam a percepção do usuário dos serviços de
multimídia, mas delega ao “Analista Especialista” a tarefa de disparar as coletas no
sistema de gerenciamento.
No diagrama que descreve os papéis, os atores <<EV_Role>> estão associados às
respectivas comunidades por meio de <<EV_CommunityBehavior>>. Dentro do
pacote Papéis, existe outro chamado Interações. Nele estão contidas as
representações das interações que existem entre os atores e os artefatos dos papéis
– que são os papéis referenciados por uma ação ou que a ação faz uso – gerados
durante a realização de um processo.
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4.5.3 Os Processos do SGD IMS
O SGD IMS possui um conjunto de processos internos responsáveis por viabilizar o
cumprimento

de

suas

funções

de

gerenciamento

na

Operadora

de

Telecomunicações.
Com base na TS 32412 (2010) estabelece-se que os principais processos referentes à
comunidade Gerência de Rede são aqueles que tratam das ações necessárias para
controlar as medições das informações dos elementos da rede IMS. Eles são
responsáveis pelo ciclo de vida destas ações, realizando as tarefas de criação,
parada, suspensão, reinício e listagem das mesmas.
Existem ainda os processos de apoio que cuidam dos dados, notificações, alarmes e
relatórios. Eles são apresentados na Figura 4.8.

Figura 4.8 – Visão Empresa: Especificação dos Processos da comunidade Gerência
de Rede de acordo
Fonte: O autor; Refs.: TS 32412 (2010) e ISO/IEC 19793 (2008), figura A.4
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Os processos de medição são executados de acordo com a necessidade dos
analistas, operadores e administradores ao coletar informações de variáveis da rede.
No diagrama eles são classificados como <<EV_Process>>. Eles seguem as
características funcionais apresentadas nas subseções 3.3.1 e 3.3.2 e servirão de
base para as Ações da Visão Informação.
A Figura 4.9 ilustra a especificação dos processos que atendem à comunidade
Garantia de Serviços dentro do SGD IMS. Com base na TS 32412 (2010)
estabelece-se que estes processos têm a tarefa principal de controlar o
monitoramento de limiares de informações, individuais ou agrupadas, que digam
respeito à qualidade dos serviços prestados pela rede.
Adicionalmente existem processos responsáveis pelos mecanismos de notificação,
tratamento dos dados coletados e controle da geração de relatórios no sistema.

Figura 4.9 – Visão Empresa: Especificação dos Processos da comunidade Garantia
de Serviços
Fonte: O autor; Refs.: TS 32412 (2010) e ISO/IEC 19793 (2008), figura A.4
A área de negócios fará uso destes processos dentro do SGD IMS para controlar a
qualidade do serviço prestado.
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Serão detalhados a seguir dois dos processos do SGD IMS por serem de grande
relevância para o sistema, sendo um da comunidade Gerência de Rede e outro da
Garantia de Serviços. Eles já demonstram o uso do IRP, conforme arquitetura
apresentada na subseção 3.5, e servirão de base para as Ações da Visão Informação.
A Figura 4.10 traz a representação do processo Cria Trabalho de Medição em um
diagrama de atividades. No Apêndice B, página 139, existe uma ampliação desta
figura para facilitar a visualização. O Analista de Qualidade faz a solicitação de
monitoração de um limiar para o Analista Especialista. Este, por sua vez, possui o
conhecimento necessário para fazer esta configuração no SGD IMS. As atividades
apresentadas em <<EV_Step>>, os papéis em <<EV_Role>>, e os artefatos em
<<EV_Artefact>>, são correlacionados entre si conforme indicado na figura.

Figura 4.10 – Visão Empresa: Especificação das atividades referentes ao Processo de
Criação de Trabalho de Medição
Fonte: O autor; Ref.: ISO/IEC 19793 (2008), figura A.5
O processo Cria Monitor de Limiar da comunidade Gerência de Serviços é detalhado
em um diagrama de atividades na Figura 4.11. No Apêndice B, página 140, existe uma
ampliação desta figura para facilitar a visualização. O Analista Especialista deve saber
transformar a necessidade de negócio passada pelo Analista de Qualidade em
parâmetros dentro do sistema de gerenciamento. Por isso ele recebe a solicitação e
faz as configurações no mesmo.
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Figura 4.11 – Visão Empresa: Especificação das atividades referentes ao Processo de
Criação de Monitor de Limiar
Fonte: O autor; Ref.: ISO/IEC 19793 (2008), figura A.5
Nos dois processos detalhados acima, observa-se que depois de realizadas as
configurações no SGD IMS, o mesmo faz uso do IRP GD (IRP de Gerência de
Desempenho) para comunicar-se com os elementos gerenciados. Esse fluxo segue a
arquitetura recomendada pelo 3GPP, explicada na seção 3.5, e que servirá de base
para as Ações da Visão Informação.
4.5.4 Interações no SGD IMS
A Figura 4.12 e a Figura 4.13 apresentam os Diagramas de Interações que ocorrem
nas comunidades Gerência de Rede e Garantia de Serviço quando executando suas
funções principais que são a de Coletar as Informações de Desempenho do Elemento
e Controlar o Desempenho de um Serviço. O objetivo destes diagramas é demonstrar
os comportamentos das comunidades por meio das interações que existem entre os
seus Papéis. As informações sobre as funções das comunidades do SGD IMS podem
ser encontradas nas subseções 3.2.1 e 3.2.2.
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Figura 4.12 – Visão Empresa: Especificação das Interações que ocorrem no Processo
de Coleta de Informação de Desempenho do Elemento
Fonte: O autor; Ref.: ISO/IEC 19793 (2008), figura A.10

Figura 4.13 – Visão Empresa: Especificação das Interações que ocorrem no Processo
de Controlar Desempenho de um Serviço
Fonte: O autor; Ref.: ISO/IEC 19793 (2008), figura A.10
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Com base nos comportamentos dos atores nas interações são gerados os artefatos.
No processo de Controlar o Desempenho de um Serviço, os artefatos dizem respeito
às métricas que estão sendo configuradas. No processo Coleta de Informações de
Desempenho do Elemento os artefatos tratam das coletas configuradas pelo
Administrador.
No diagrama que representa as interações, a relação entre as classes e os atores é
expressa por meio de uma associação chamada <<EV_InteractionInitiator>> ou
<<EV_InteractionResponder>> de acordo com o papel do ator na mesma. Os
artefatos correspondentes das classes são representados como <<EV_Artefact>> e
conectam-se às mesmas por meio das associações <<EV_ArtefactReference>>.
A Figura 4.14 e a Figura 4.15 apresentam o detalhamento, por meio de um diagrama
de Máquina de Estado, da validação da Coleta de Informação de Desempenho e da
verificação do Controle de Desempenho de um Serviço.

Figura 4.14 – Visão Empresa: Máquina de Estado da Coleta de Informação de
Desempenho do Elemento
Fonte: O autor; Ref.: ISO/IEC 19793 (2008), figura A.11
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Figura 4.15 – Visão Empresa: Máquina de Estado Controle de Métrica
Fonte: O autor; Ref.: ISO/IEC 19793 (2008), figura A.11
O SGD IMS deve possuir mecanismos para verificar os parâmetros configurados pelo
Analista Especialista nas telas de coletas e de métricas. Deve-se avaliar se o usuário
possui autorização para realizar a coleta no elemento pretendido, se a métrica é
válida, se a frequência de coleta está de acordo com as políticas do sistema e se não
há impedimento para esta coleta.
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4.5.5 Objetos Empresa do SGD IMS
A Figura 4.16 traz uma visão geral dos objetos que fazem parte do SGD IMS. São dois
pacotes que representam os objetos das duas comunidades do sistema e um terceiro
que agrupa os objetos globais da empresa.

Figura 4.16 – Visão Empresa: Resumo dos Objetos Empresa do SGD IMS
Fonte: O autor; Ref.: ISO/IEC 19793 (2008), figura A.14

A Figura 4.17 ilustra os objetos que dizem respeito aos atores do SGD IMS e a forma
pela qual seus papéis são atribuídos dentro das comunidades da operadora. Essas
atribuições

são

expressas

em

UML

através

de

associações

<<EV_FulfilsRole>> entre os objetos dos atores e os respectivos papéis.

chamadas
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Figura 4.17 – Visão Empresa: Especificação das regras de Realização e Atribuição de
Papéis dos Atores no SGD IMS
Fonte: O autor; Ref.: ISO/IEC 19793 (2008), figura A.12

Os papéis são conectados a grupos que refletem equipes dentro da operadora. Um
Analista de Qualidade, por exemplo, satisfaz as regras da área responsável pelo
gerenciamento de contratos.
A Figura 4.18 e a Figura 4.19 trazem o detalhe dos estados de dois objetos do SGD
IMS responsáveis pela coleta de informações de um elemento e pelo controle de
desempenho de um serviço. Eles são representados por meio de diagramas de
estado classificados como <<EV_Behavior>> no RM-ODP.
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Figura 4.18 – Visão Empresa: Estados do objeto empresa “Coleta de Informação de
Desempenho do Elemento”
Fonte: O autor; Ref.: ISO/IEC 19793 (2008), figura A.15

Figura 4.19 – Visão Empresa: Estados do objeto empresa “Controlar Desempenho de
um Serviço”
Fonte: O autor; Ref.: ISO/IEC 19793 (2008), figura A.15
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Ambos sofrem alterações de estado a partir de estímulos dos operadores, sejam
esses analistas ou administradores e de regras de permissão do sistema. Ao final da
atividade, acontecendo a autorização ou não, é feito um registro para possibilitar a
consulta posterior para efeito de auditoria.
4.5.6 Políticas que regem o SGD IMS
Finalizada a representação dos objetos da empresa, deve-se tratar das políticas que
regem os mesmos. A Figura 4.20 apresenta dois conjuntos de políticas, um para cada
comunidade, referentes ao SGD IMS.

Figura 4.20 – Visão Empresa: Estrutura das Políticas do sistema SGD IMS
Fonte: O autor; Ref.: ISO/IEC 19793 (2008), figura A.17
Foram consideradas duas políticas principais que devem ser seguidas no
desenvolvimento da lógica do SGD IMS. Elas são apresentadas em maiores detalhes
a seguir. A Figura 4.20 contém ainda os pacotes chamados “Outras Políticas”, onde
devem ser detalhadas as demais políticas que regem o SGD IMS, como as coletas e a
administração das mesmas que são apresentadas nas subseções 3.3.1 e 3.3.2.
Na Figura 4.21 a política de “Gerenciamento de um Elemento da Rede IMS” é
apresentada

em

maiores

detalhes

em

um

objeto

classificado

como

<<EV_PolicyEnvelope>>. Ela conecta-se aos papéis e processos por meio de
associações do tipo <<EV_AffectedBehaviour>>. O processo principal afetado por
essa Política é o “Cria Trabalho de Medição”.
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Figura 4.21 – Visão Empresa: Especificação da política de “Gerenciamento de um
Elemento da Rede IMS”
Fonte: O autor; Ref.: ISO/IEC 19793 (2008), figura A.18

Gerenciamento de um Elemento da Rede IMS – A criação de monitores de
elementos no SGD IMS deve respeitar determinadas regras, como por exemplo:


O tempo de coleta dos monitores não pode ser inferior a 60 segundos para não
prejudicar o funcionamento do elemento gerenciado;



Não poderão ser criados monitores que coletem informações confidenciais dos
usuários da rede;



Somente será possível criar ou dar manutenção em coletores de informações
de elementos de rede no sistema - através de telas específicas, nunca via
acesso direto às bases de dados;



As informações coletadas devem ser de caráter estatístico e nunca referentes a
um terminal específico da rede;



O acesso aos elementos da rede será feito sempre por meio do IRP GD. Não
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sendo permitido o acesso direto;


A criação e manutenção de coletores na rede devem ser armazenadas para a
realização de auditorias.

Na Figura 4.22 é apresentada a política de “Monitoramento de SLA de Desempenho
de um Serviço da Rede IMS”. O processo principal afetado por essa política é o “Cria
Monitor de Limiar”.

Figura 4.22 – Visão Empresa: Especificação da política de “Monitoramento de SLA de
Desempenho de um Serviço da Rede IMS”
Fonte: O autor; Ref.: ISO/IEC 19793 (2008), figura A.18

Monitoramento de SLA de Desempenho de um Serviço da Rede IMS – As
informações de SLA do SGD IMS devem ser coletadas e apresentadas de acordo
determinadas regras, como por exemplo:
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O Analista de Qualidade terá acesso somente aos relatórios que dizem respeito
a serviços da responsabilidade de sua gerência;



Os dados coletados devem ser armazenados por um período de cinco anos
para que seja construída uma boa amostragem histórica;



Os SLA e as regras de geração de alarmes devem considerar mudanças
sazonais, como datas comemorativas, onde a rede é utilizada de forma mais
intensa;



Somente será possível criar ou dar manutenção em monitores e relatórios de
SLA no sistema através das telas específicas, nunca via acesso direto às bases
de dados;



A criação e manutenção de monitores de desempenho no sistema devem ser
armazenadas para a realização de auditorias.
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4.6

Visão Informação

Apresentadas as características gerais do sistema na seção 3 e modelados os papéis,
políticas, processos e interações do SGD IMS dentro da empresa na subseção 4.5, o
próximo passo é iniciar a especificação dos dados que são manipulados pelo mesmo.
A Visão Informação preocupa-se com a modelagem destes dados e com seu
comportamento em alguns momentos do processamento. Não existe uma
preocupação com outros aspectos do sistema e com detalhes de sua implantação.
Esta Visão está dividida em três esquemas:
a. Invariante
b. Estático
c. Dinâmico

Tabela 4.3– Símbolos utilizados para representar a Visão Informação
Fonte: Romero (2010)

A Tabela 4.3 acima lista os símbolos que serão usados para representar os objetos
nos diagramas UML da Visão Informação. Eles fazem parte do componente adicional
“UML4ODP plug-in” do aplicativo MagicDraw.
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Figura 4.23 – Estrutura da Visão Informação do SGD IMS
Fonte: O autor; Ref.: ISO/IEC 19793 (2008), figura A.21

A Figura 4.23 apresenta a Estrutura da Visão Informação do SGD IMS. Ela é
composta de quatro pacotes: dois classificados como <<IV_InvariantSchema>>, que
contém os objetos e ações da Visão Informação e dois classificados como
<<IV_StaticSchema>>, que contém o esquema do sistema em seu início e após uma
semana (tempo estimado como necessário para “popular” satisfatoriamente as bases
de informação). Ambos serão apresentados com mais detalhes a seguir.
4.6.1 Representação do Esquema Invariante do SGD IMS
A seguir serão apresentados os objetos e ações da Visão Informação do RM-ODP que
dizem respeito ao Esquema Invariante da Visão Informação do SGD IMS.
Os objetos da Figura 4.24 foram baseados na Visão Empresa, o que facilitará a
descrição futura da Visão de Correspondência entre Empresa e Informação. No
Apêndice B, página 141, existe uma ampliação desta figura para facilitar a
visualização. A especificação TS 32412 (2010) serviu de referência, descrevendo as
classes de informação que devem existir no processo de gestão de desempenho da
rede IMS. Foram adicionados objetos referentes ao IRP GD, que de acordo com a
arquitetura proposta e detalhada na seção 3.5, é a conexão entre o SGD IMS e os
elementos gerenciados.
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Figura 4.24 – Visão Informação – Esquema Invariante: Tipos de Objeto do SGD IMS
Fonte: O autor; Refs.: TS 32412(2010) e ISO/IEC 19793 (2008), figura A.22
O objeto que representa o núcleo do SGD IMS é composto de um ou mais IRP GD.
Este, por sua vez, é composto de objetos para controlar os trabalhos de medição e de
monitoração de limiar, como o calendário e os elementos que listam e controlam as
coletas configuradas.
Foram adicionados alguns objetos necessários para agendar as ações do sistema,
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como o AgendamentoTrabalhoMedicao, que controla os horários dos trabalhos de
medição. Para facilitar o controle de algumas funções do sistema foram criados tipos,
como estado, severidade e tipocoleta. Este último serve para controlar se a coleta que
está sendo executada pelo ExecutorColeta diz respeito a um limiar ou a uma medição.
O objeto AtributoMedido diz respeito aos atributos que serão medidos na rede e que
foram listados na seção 3.4. Pode-se citar como exemplos de atributos a quantidade
de registros no CSCF e a quantidade de consultas de estado de usuário no HSS.
A Figura 4.25 abaixo apresenta as ações do SGD IMS. Elas foram identificadas com
base nos processos descritos na Visão Empresa do sistema e que foram
apresentados na Figura 4.8 e na Figura 4.9.

Figura 4.25 – Visão Informação – Esquema Invariante:Tipos de Ações do SGD IMS
Fonte: O autor; Ref.: ISO/IEC 19793 (2008), figura A.23
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Essas ações são necessárias para o sistema fazer as coletas e monitorar limiares. A
geração de relatórios deve permitir o agendamento, para que quando o usuário for
buscar os mesmos, eles já estejam prontos. Outra ação importante é a de normalizar
os dados para o formato esperado pelo sistema para que fiquem prontos para serem
consumidos nos processos de apresentação dos relatórios para os usuários.
4.6.2 Representação do Esquema Estático do SGD IMS
Os esquemas estáticos a seguir mostram o sistema em momentos específicos para
facilitar a compreensão de seu funcionamento.

Figura 4.26 – Visão Informação – Esquema Estático: Estado inicial do SGD IMS
Fonte: O autor; Ref.: ISO/IEC 19793 (2008), figura A.24
Conforme a Figura 4.26, inicialmente o sistema apresenta ocorrências dos objetos
necessárias para seu funcionamento, como um IRP GD, um calendário e os objetos
de controle de limiares e trabalhos de medição. No Apêndice B, página 142, existe
uma ampliação desta figura para facilitar a visualização. Esses objetos são
necessários para que o mesmo fique pronto para buscar as informações nos
elementos gerenciados. São representados também os usuários do sistema.
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O passo seguinte é mostrar o sistema em outro momento no tempo que auxilie na
compreensão do comportamento de seus dados.

Figura 4.27 – Visão Informação - Esquema Estático: SGD IMS após uma semana
Fonte: O autor; Ref.: ISO/IEC 19793 (2008), figura A.25
A Figura 4.27 mostra o SGD IMS após uma semana do início de seu funcionamento.
No Apêndice B, página 143, existe uma ampliação desta figura para facilitar a
visualização. Os objetos referentes a atributos medidos, coletores, executores de
coletas, limiares, calendário e de controle dos trabalhos de medição são criados e
iniciados, passando a sofrer variação nos valores de seus atributos à medida que o
tempo transcorre. Novos objetos são criados quando necessário, de acordo com as
configurações realizadas pelos administradores e analistas.
4.6.3 Representação do Esquema Dinâmico do SGD IMS
A representação do esquema dinâmico tem por finalidade demonstrar o
comportamento de determinados objetos do sistema por meio de diagramas de
máquina de estado. A Figura 4.28 apresenta o objeto que controla a Medição de
Informações de Desempenho de um Elemento do SGD IMS.
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Figura 4.28 – Visão Informação – Esquema Dinâmico: Máquina de estado do objeto
“Medição de Informação de Desempenho do Elemento”
Fonte: O autor; Refs.: TS 32412(2010) e ISO/IEC 19793 (2008), figura A.28
Um trabalho de medição de informação pode ter quatro estados e alternar entre eles.
Uma vez ativo, o mesmo pode estar Parado ou Suspenso. Ele nunca está apagado,
pois o sistema sempre manterá seu registro para efeito de auditoria posterior.
4.6.4 Correspondência entre as visões Empresa e Informação
Não é necessário que cada elemento da Visão Empresa tenha um correspondente na
Visão Informação. Apesar disso, os elementos da Visão Informação devem estar em
conformidade com as políticas da Visão Empresa e essas devem estar consistentes
com os Esquemas Estático, Dinâmico e Invariante da Visão Informação.
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Figura 4.29 – Correspondência entre as visões Empresa e Informação do SGD IMS
Fonte: O autor; Ref.: ISO/IEC 19793 (2008), figura A.29
A Figura 4.29 apresenta os objetos “Controle de Desempenho de um Serviço”, da
comunidade Garantia de Serviços e os objetos “Medição de Informação de
Desempenho do Elemento”, da comunidade Gerência de Rede. Eles estão
representados dentro de um elemento de correspondência, classificado como
<<CorrespondenceLink>>. A eles são conectados outros objetos que correspondem
aos Elementos e Serviços da Rede IMS que será gerenciada. No diagrama acima, os
objetos receberam a mesma denominação, de forma a facilitar a representação,
porém isso não é compulsório.
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4.7

Visão Computação

A Visão Computação faz a decomposição funcional dos objetos computacionais e
descreve suas interações dentro do SGD IMS, sem levar em conta sua localização
física ou lógica na rede ou o nó em que este será implantado. Trata-se do primeiro
nível da visão física do sistema, e deriva das visões Empresa e Informação, além de
seguir a arquitetura proposta na subseção 3.5.
A Tabela 4.4 descreve os símbolos utilizados para a modelagem da Visão
Computação no MagicDraw.

Tabela 4.4– Símbolos utilizados para representar a Visão Computação
Fonte: Romero (2010)
4.7.1 Objetos e Interfaces Computacionais
A estrutura básica da Visão Computação do SGD IMS é apresentada na Figura 4.30.
Cada pacote representa um conjunto de elementos computacionais que serão
detalhados adiante neste documento.

Figura 4.30 – Visão Computação – Objetos e Interfaces Computacionais: Estrutura
Básica da Visão Computação do SGD IMS
Fonte: O autor; Ref.: ISO/IEC 19793 (2008), figura A.30
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As funções básicas do SGD IMS como o gerenciamento de coletas, limiares, medição
e administração da gerência de rede e da garantia de serviços descritas nas visões
Empresa

e

Informação,

foram

condensadas

em

um

objeto

denominado

FuncionalidadesPrincipaisSGDIMS e classificado como <<CV_Object>>. O acesso a
essas funções é feito por meio de operações que manipulam dados, recebendo
parâmetros e devolvendo valores.
Essas funções são acessadas por meio de interfaces com os Administradores e
Operadores, conforme representado na Figura 4.31.

Figura 4.31 – Visão Computação – Objetos e Interfaces Computacionais: Diagrama de
Componentes com os Modelos dos Objetos Computacionais e assinaturas de
Interfaces do SGD IMS
Fonte: O autor; Ref.: ISO/IEC 19793 (2008), figura A.31
As interfaces para acesso dos Administradores e Operadores às Funcionalidades
Principais do SGD IMS são representadas na Figura 4.32 por meio de objetos
<<CV_OperationInterfaceSignature>>. Elas oferecem meios de controle das coletas,
limiares, medições, administração e acesso ao IRP GD, tendo sido definidas com
base no agrupamento dos processos com características semelhantes representados
nos Processos da Visão Empresa, subseção 4.5.3. O uso de interfaces permite que os
componentes do SGD IMS sejam distribuídos, pois as ações nos mesmos ocorrem
por meio de métodos pré-estabelecidos.
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Figura 4.32 – Visão Computação – Objetos e Interfaces Computacionais: Assinaturas
das Interações do SGD IMS
Fonte: O autor; Ref.: ISO/IEC 19793 (2008), figura A.32
A Figura 4.33 oferece maiores detalhes das Funcionalidades Principais do SGD IMS
que foram representadas anteriormente na Figura 4.31. No Apêndice B, página 144,
existe uma ampliação desta figura para facilitar a visualização. Existe um objeto
chamado IRPGD que faz a parte de coleta das informações dos elementos, conforme
a arquitetura proposta pelo 3GPP.
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Figura 4.33 – Visão Computação – Objetos e Interfaces Computacionais: Estrutura
Interna dos Objetos Computacionais das Funções Principais do SGD IMS
Fonte: O autor; Ref.: ISO/IEC 19793 (2008), figura A.33
Os tipos de dados manipulados para a realização das interfaces são descritos na
Figura 4.34. Eles derivam dos objetos já definidos na Visão Informação e que foram
apresentados na Figura 4.24.

Figura 4.34 – Visão Computação – Objetos e Interfaces Computacionais: Tipos de
Dados Manipulados Pelos Objetos Computacionais do SGD IMS
Fonte: O autor; Ref.: ISO/IEC 19793 (2008), figura A.34
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4.7.2 Comportamentos
Além de representar a estrutura dos objetos que compõem o sistema, é importante
demonstrar o comportamento dos elementos envolvidos na execução de suas
funções. A Figura 4.35 demonstra a tarefa de configuração de uma monitoração de
limiar, onde o Analista utiliza as interfaces de acesso ao objeto de Garantia de
Serviços, que por sua vez comunica-se com o IRP GD, Gerenciamento de Coletas e
por fim com o Gerenciamento de Limiares. No Apêndice B, página 145, existe uma
ampliação desta figura para facilitar a visualização.

Figura 4.35 – Visão Computação – Comportamentos: Diagrama de Interações do
Processo de Garantia de Serviços do SGD IMS
Fonte: O autor; Ref.: ISO/IEC 19793 (2008), figura A.35
4.7.3 Correspondência entre as Visões Empresa e Computação
A correspondência entre as Visões Empresa e Computação acontece na relação entre
as comunidades Gerência de Rede e Garantia de Serviço e os objetos para sua
Administração na Visão Computação, conforme ilustrado na Figura 4.36.
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Figura 4.36 – Correspondência entre as Visões Empresa e Computação do SGD IMS
Fonte: O autor; Ref.: ISO/IEC 19793 (2008), figura A.36
4.7.4 Correspondência entre as Visões Informação e Computação
Os tipos de dados definidos na Visão Informação na subseção 4.6.1 derivaram em
tipos de dados correspondentes que são manipulados na Visão Computação,
conforme representado na Figura 4.37.

Figura 4.37 – Correspondência entre as Visões Informação e Computação do SGD
IMS
Fonte: O autor; Ref.: ISO/IEC 19793 (2008), figura A.37
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4.8

Visão Engenharia

A Visão Computação apresentou os objetos necessários para o funcionamento do
SGD IMS. A Visão Engenharia especifica os mecanismos e funções necessários para
suportar as interações entre estes objetos.

Tabela 4.5– Símbolos utilizados para representar a Visão Engenharia
Fonte: Romero (2010)
A Tabela 4.5 lista os símbolos que serão usados para representar os objetos nos
diagramas UML da Visão Engenharia. Eles fazem parte do componente adicional
“UML4ODP plug-in” do aplicativo MagicDraw.
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4.8.1 Objetos Computacionais
Os objetos computacionais do SGD IMS representados na Figura 4.33 serão
suportados

por

elementos

computacionais

correspondentes,

como

clusters

implementados em nós, e por elementos de infraestrutura como nós, núcleos, canais,
capsulas, gerenciadores de capsulas e clusters.
4.8.2 Configuração de nós
O SGD IMS será dividido nas camadas de Cliente, Apresentação, Lógica de Negócio
e Dados.

Figura 4.38 – Visão Engenharia – Configuração de nós: Configuração de Nós do SGD
IMS
Fonte: O autor; Ref.: ISO/IEC 19793 (2008), figura A.38
A Figura 4.38 demonstra componentes que simbolizam as camadas cliente,
apresentação, lógica de negócio e dados do sistema. Eles são classificados como
<<component>>. Abaixo estão os nós e a representação da comunicação que
acontece entre eles, por meio de objetos classificados como <<NV_Node>>. O
Servidor de Lógica de Negócio terá dois nós, sendo um dedicado para o acesso ao
SGD IMS e o outro para o IRP GD.
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4.8.3 Estrutura dos nós
Os objetos básicos de engenharia (BEO) que compõem os nós do SGD IMS são os
seguintes:


PC do Analista: Computador pessoal com navegador Web;



Servidor de Apresentação: Servidor Web que recebe as requisições HTTPS
dos PCs dos Analistas.



Servidor de Lógica de Negócio: Servidor que recebe as requisições dos
usuários e executa as operações computacionais necessárias para viabilizar o
gerenciamento da Rede IMS.



Servidor de Dados: Servidor que armazena as informações de configuração
do SGD IMS, bem como os dados coletados da rede IMS.

A Figura 4.39 demonstra os nós e os canais que executam as comunicações entre os
mesmos.

Figura 4.39 – Visão Engenharia – Estrutura dos nós: Objetos Básicos de Engenharia
(BEO) do SGD IMS
Fonte: O autor; Ref.: ISO/IEC 19793 (2008), figura A.39
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A Figura 4.40 detalha os componentes do SGD IMS que serão instalados no servidor
de Lógica de Negócio. Os stubs e binders permitem a abstração entre os
componentes e a localização dos componentes em que fazem acesso.

Figura 4.40 – Visão Engenharia – Estrutura dos nós: Componentes Internos do SGD
IMS
Fonte: O autor; Ref.: ISO/IEC 19793 (2008), figura A.40
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4.8.4 Canais
Entre os nós PC do Analista, Servidor de Apresentação, Servidor de Lógica de
Negócio e Servidor de Dados existem canais que abstraem a localização dos mesmos
na rede. A Figura 4.41 ilustra a composição lógica de um desses canais por meio de
um objeto classificado como <<NV_Channel>>.

Figura 4.41 – Visão Engenharia – Canais: Detalhes de um canal do SGD IMS
Fonte: O autor; Ref.: ISO/IEC 19793 (2008), figura A.41
4.8.5 Domínio de Comunicação
A Figura 4.42 representa os protocolos de comunicação que são utilizados para a
troca de informações entre os clientes e o SGD IMS, deste com o IRP GD e deste com
o Banco de Dados.

Figura 4.42 – Visão Engenharia – Domínios de Comunicação: Comunicação no SGD
IMS
Fonte: O autor; Ref.: ISO/IEC 19793 (2008), figura A.42
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4.8.6 Representação das Funções
As figuras a seguir representam as atividades de ponto de conferência, desativação,
clonagem, reativação, recuperação e migração de um nó no SGD IMS.

Figura 4.43 – Visão Engenharia – Representação das Funções: Ponto de conferência
Fonte: O autor; Ref.: ISO/IEC 19793 (2008), figura A.43

Figura 4.44 – Visão Engenharia – Representação das Funções: Processo de
Desativação
Fonte: O autor; Ref.: ISO/IEC 19793 (2008), figura A.44

Figura 4.45 – Visão Engenharia – Representação das Funções: Processo de
Clonagem
Fonte: O autor; Ref.: ISO/IEC 19793 (2008), figura A.45
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Figura 4.46 – Visão Engenharia – Representação das Funções: Processo de
Reativação
Fonte: O autor; Ref.: ISO/IEC 19793 (2008), figura A.46

Figura 4.47 – Visão Engenharia – Representação das Funções: Processo de
Recuperação
Fonte: O autor; Ref.: ISO/IEC 19793 (2008), figura A.47

Figura 4.48 – Visão Engenharia – Representação das Funções: Processo de
Migração
Fonte: O autor; Ref.: ISO/IEC 19793 (2008), figura A.48
4.8.7 Criação de canais e alocação de interfaces
A Figura 4.49 demonstra como um núcleo possibilita a criação de um canal e a
alocação de interface para um elemento básico de engenharia do SGD IMS. Com isso
é possível a realização de um conjunto de operações como a publicação de uma
interface, a associação desta com um objeto e a definição do tipo do canal e da
interface de comunicação.
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Figura 4.49 – Visão Engenharia – Criação de Canais e Alocação de Interfaces:
Interface de Criação de Canais do SGD IMS
Fonte: O autor; Ref.: ISO/IEC 19793 (2008), figura A.50
4.8.8 Domínio de gerenciamento de referência de interfaces
O acesso às interfaces dos nós do SGD IMS é controlado por meio de um domínio de
interfaces, conforme representado na Figura 4.50 por um objeto classificado como
<<NV_InterfaceReference>>.

Figura 4.50 – Visão Engenharia – Domínio de gerenciamento de referência de
interfaces: Gerenciamento de Referência de Interface do IRP GD
Fonte: O autor; Ref.: ISO/IEC 19793 (2008), figura A.51
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Na Visão Engenharia a informação dentro de uma interface pode ganhar forma de
dados, de identificadores que dão acesso a esses dados ou de uma combinação de
ambos. Os consumidores desses dados devem acessar as interfaces de acordo com
sua disponibilidade, tipo de dado acessado e camada envolvida.
4.8.9 Funções de Gerenciamento
A Figura 4.51 demonstra as interfaces que o SGD IMS e seu servidor de aplicação
devem oferecer. Elas permitirão ao núcleo, ao gerenciador de capsulas e ao de
clusters as seguintes funcionalidades:


Gerenciamento dos Objetos do sistema e de suas threads;



Controle de acesso à temporização;



Localização de interfaces;



Criação e gerenciamento de canais, capsulas e clusters.
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Figura 4.51 – Visão Engenharia – Funções de Gerenciamento: Funções de
Gerenciamento do SGD IMS
Fonte: O autor; Ref.: ISO/IEC 19793 (2008), figura A.52
4.8.10 Correspondência entre as visões Empresa e Engenharia
A correspondência entre as Visões Empresa e Engenharia se dá por meio da
alocação de nós que atendem as necessidades da Garantia de Serviços e da
Gerência de Redes, conforme ilustrado na Figura 4.52.
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Figura 4.52 – Correspondência entre as Visões Empresa e Engenharia do SGD IMS
Fonte: O autor; Ref.: ISO/IEC 19793 (2008), figura A.53
4.8.11 Correspondência entre as visões Computação e Engenharia
Os objetos computacionais modelados na Visão Computação derivaram em objetos
de controle correspondentes na Visão Engenharia. Da mesma forma as interfaces
para gerenciamento de coletas, limiares e medição foram transformadas em
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interfaces de comunicação entre componentes dos nós, conforme ilustrado na Figura
4.53.

Figura 4.53 – Correspondência entre as Visões Computação e Engenharia do SGD
IMS
Fonte: O autor; Ref.: ISO/IEC 19793 (2008), figura A.54
4.9

Resumo da Seção

Nesta seção foram apresentadas as especificações do SGD IMS nas visões Empresa,
Informação, Computação e Engenharia, além de suas correspondências, conforme
recomendação da norma ISO/IEC 19793 (2008). Com isso ficou demonstrado – com
base no modelo de referência eTOM apresentado na subseção 2.3.2 – que o SGD
IMS atende às áreas técnicas e às áreas de negócio, tendo ainda um elemento
chamado IRP GD em sua arquitetura, que realiza as comunicações com os elementos
da rede, conforme proposto na seção 3.
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Na seção seguinte será demonstrada a Visão Tecnologia, que apresenta as escolhas
de tecnologias que foram realizadas para atender as especificações desta seção. Ela
terá como base o protótipo do SGD IMS construído para demonstrar a viabilidade da
arquitetura proposta.
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5
5.1

VISÃO TECNOLOGIA E DESCRIÇÃO DO PROTÓTIPO
Introdução

Esta seção apresenta a modelagem da Visão Tecnologia do SGD IMS, que se
preocupa com as tecnologias que foram escolhidas para construí-lo. Ela tem como
base as visões Empresa, Informação, Computação e principalmente a Engenharia.
Em seguida é apresentada a correspondência que existe entre a visão Engenharia e a
Tecnologia, conforme as orientações do RM-ODP.
Por fim, são apresentados os detalhes do protótipo que foi construído para extrair
aspectos positivos e negativos da adoção da arquitetura envolvendo o IRP. É
explicada a arquitetura geral, o aplicativo que foi usado para simular a rede, o
ambiente de desenvolvimento, algumas informações sobre o processo de codificação
e por fim os testes realizados.
5.2

Visão Tecnologia

A Visão Tecnologia preocupa-se com as escolhas de tecnologias de hardware,
aplicativo e rede que foram feitas para compor o SGD IMS.

Tabela 5.1– Símbolos utilizados para representar a Visão Tecnologia
Fonte: Romero (2010)
A Tabela 5.1 lista os símbolos que serão usados para representar os objetos nos
diagramas UML da Visão Tecnologia. Eles fazem parte do componente adicional
“UML4ODP plug-in” do aplicativo MagicDraw.
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5.2.1 Configuração de Nó
Os servidores envolvidos no processamento do SGD IMS são expressos por meio de
nós na Visão Tecnologia.

Figura 5.1 – Visão Tecnologia – Configuração de Nó: Visão Geral da configuração dos
nós do SGD IMS
Fonte: O autor; Ref.: ISO/IEC 19793 (2008), figura A.55
A Figura 5.1 apresenta na parte superior a arquitetura de nós que é montada para o
SGD IMS. Ela é composta por nós do tipo PC, de onde os clientes acessam o sistema,
da LAN da operadora, do Firewall que controla o acesso entre as VLANs e dos
servidores Web, de aplicação e dados.
Na parte inferior da mesma figura, classificadas como <<TV_Object>>, são
apresentadas as implementações dos nós. A quantidade de equipamentos vai variar
de acordo com a utilização do ambiente a ser determinada na fase de piloto.
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5.2.2 Estrutura de Nó
Dentro de cada nó, existe uma série de elementos que são utilizados para que o
sistema cumpra as funcionalidades para as quais ele foi concebido.

Figura 5.2 – Visão Tecnologia – Estrutura de Nó: Estrutura do nó Servidor de
Aplicação do SGD IMS
Fonte: O autor; Ref.: ISO/IEC 19793 (2008), figura A.56
Na Figura 5.2 são apresentados detalhes do nó ServidorAplicacao. Dentro dele existe
um Ambiente de Execução que se utiliza das tecnologias de Middleware, Sistema
Operacional e hardware padrão da operadora. Os componentes SGD IMS e IRP GD
são executados por meio do ServidorAplicacao.
5.2.3 IXIT
A sigla IXIT vem do termo em inglês Implementation eXtra Information for Testing, ou
informação extra para teste da implementação, em uma tradução livre.
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Figura 5.3 – Visão Tecnologia – IXIT: Informação extra para testes da implementação
do SGD IMS
Fonte: O autor; Ref.: ISO/IEC 19793 (2008), figura A.57
A Figura 5.3 traz o diagrama IXIT com informações complementares que devem ser
consideradas na criação do ambiente de testes do SGD IMS. Nela são apresentados
dois objetos chave do sistema: o SGD IMS e o IRP GD, e o ambiente como um todo
onde o aplicativo é executado e que é classificado como <<execution environment>>.
Para cada um desses elementos existe um quadro, classificado como <<TV_IXIT>>,
onde são apresentadas informações importantes para a realização dos testes.
5.2.4 Correspondências entre as visões Engenharia e Tecnologia
As correspondências entre as visões Engenharia e Tecnologia são representadas por
meio de perfis de correspondência, classificados como <<CorrespondenceLink>>,
conforme ilustrado na Figura 5.4.
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Figura 5.4 – Correspondência entre as Visões Engenharia e Tecnologia do SGD IMS
Fonte: O autor; Ref.: ISO/IEC 19793 (2008), figura A.59
No que diz respeito aos Objetos Básicos de Engenharia (BEO), o ServidorAplicacao
da Visão Engenharia tem sua correspondência na CamadaLogicaNegocio da Visão
Tecnologia. Com relação ao Nucleo_SLN, que trata das lógicas de negócio na Visão
Engenharia, ele tem sua correspondência no AmbienteExecucaoSoftware da Visão
Tecnologia.
5.3

Implementação Prática: Protótipo do SGD IMS

O objetivo do protótipo do SGD IMS é extrair os aspectos positivos e negativos do uso
da arquitetura envolvendo o IRP para coletar informações de desempenho de uma
rede IMS. É possível ainda determinar se as informações fornecidas pelo 3GPP para o
Solution Set SOAP da TS 32417 (2010) são suficientes e completas de forma a
permitirem criar a abstração necessária para que entidades que venham a construir a
parte cliente ou servidor do sistema de gerenciamento o façam com sucesso.
Para cumprir as atividades envolvidas na Criação de Trabalho de Medição e de
Monitor de Limiar, que podem ser visualizadas na Figura 4.10 e Figura 4.11 da Visão
Empresa, foram criados dois componentes. Um cliente, que faz o papel do SGD IMS e
que é um consumidor das informações dos elementos da rede IMS coletadas pelo
segundo elemento, que é um servidor que faz o papel do IRP GD.
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Por tratar-se de um protótipo, os papéis de Analistas, Administradores e Operadores
são realizados por um único usuário, uma vez que não é o propósito deste trabalho
analisar as vantagens envolvidas na distribuição destes papéis entre pessoas
distintas.

Figura 5.5 – Protótipo: Arquitetura de alto nível
Fonte: O autor
A Figura 5.5 demonstra a arquitetura de alto nível do protótipo, pois se trata de uma
implementação simplificada do sistema, preocupada em refletir somente os aspectos
mais importantes do SGD IMS. Para sua criação foram necessárias etapas que
reuniram a escolha de tecnologias, configuração de ambientes, programação e
análise do processo de construção como um todo. As Seções seguintes detalham
essas etapas.
5.3.1 Simulador de Rede IMS
Uma dificuldade ao se realizar estudos com redes IMS é o fato de não haver um
acesso simples a ambientes reais, onde seja possível realizar testes.
Com o objetivo de facilitar testes e incentivar a produção acadêmica com essas redes,
o Instituto Fraunhofer FOKUS (2011) criou o aplicativo de código aberto chamado
OpenIMS, também analisado por Siqueira (2010), que atende as necessidades deste

108
protótipo ao simular os principais componentes da rede IMS. Ele é baseado no SER59
e implementa o HSS, I-CSCF (Interrogating), P-CSCF (Proxy) e S-CSCF (Serving).
É possível obter o código fonte do OpenIMS no site do Instituto Fraunhofer FOKUS e
realizar sua compilação. Entretanto, para agilizar essa tarefa foi disponibilizada uma
máquina virtual para VMWare, com o Linux Ubuntu 9.04 e que já contém esses
componentes compilados e funcionando.
Para hospedar a máquina virtual foi baixado o aplicativo VMWare Player 3.1.4 para
Windows no website da empresa VMWare (2011). Sua instalação foi feita em um
Notebook com as características listadas na Tabela 5.2.
Tabela 5.2– Características da máquina onde foi instalado o protótipo
Item de configuração
Processador
Memória RAM
Disco Rígido

Descrição
Pentium Dual Core
2 GB
320 GB

Fonte: o autor.
Copiada a máquina Virtual do projeto OpenIMS a partir do web site do Fraunhofer
Fokus (2011), a mesma foi depositada em um diretório e executada no VMWare
Player. A configuração inicial que o projeto OpenIMS recomenda para essa máquina
virtual é de dois processadores virtuais e 1GB de memória RAM. Os seguintes
recursos fazem parte desta máquina virtual:


Um sistema operacional Linux Ubuntu 9.04;



Uma instalação do OpenIMSCore (HSS, I-CSCF, P-CSCF e S-CSCF) que é
iniciada automaticamente, juntamente com o sistema operacional;



Uma console Web para administração do HSS e dois usuários, Alice e Bob,
configurados;



Dois clientes de acesso à rede IMS com os usuários Alice e Bob configurados:
o Monster IMS Client e o OpenIC (que será utilizado nos testes);



Ferramentas para análise do ambiente, como analisadores de protocolos e de
rede.

Para extrair as informações do ambiente que serão coletadas pelo SGD IMS, foram
realizadas alterações nos arquivos de configuração de forma que o P-CSCF gerasse
59

SIP Express Router
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logs com o nível de detalhe desejado e em um caminho que seja compartilhado entre
a máquina virtual Linux e a máquina onde está instalado o VMWare Player.
Feito isso, a rede emulada IMS ficou funcional e gerando logs em um caminho
acessível pelo SGD IMS.
5.3.2 Ambiente de desenvolvimento
A linguagem de programação escolhida para o desenvolvimento da lógica de negócio
do protótipo foi a Java. A escolha se deve ao fato da mesma possuir compilador e
IDE60 gratuitos.
Para o desenvolvimento da camada de apresentação, utilizou-se a API 61 Java
Servlet, que possibilita a troca de requisições e respostas HTTP entre servidores Web
e clientes. Adicionalmente foram utilizadas as bibliotecas JSF62 2.0 obtidas no web
site da empresa Oracle (2011) e PrimeFaces 3.0.M3, obtidas no web site da empresa
Primefaces (2011). A primeira possibilita a interação de componentes da camada Web
com classes Java criadas na camada de lógica de negócio, e a segunda traz
componentes gráficos de melhor experiência para o usuário, como botões, spinners,
caixas de texto, gráficos e outros.
Para a execução dos componentes codificados foi necessário um servidor de
aplicação que faz o papel de middleware. Optou-se pelo Apache TomCat (2011) por
ser gratuito e implementar todas as APIs necessárias para a execução do projeto. A
versão 7.0.20 foi instalada na máquina.
Para auxiliar na criação do código foi instalado o IDE Eclipse para desenvolvedores
Java, produzido pela organização Eclipse (2011), que possui recursos que facilitam na
compilação, execução e debug do código. O Eclipse integra-se ao TomCat, permitindo
que os códigos sejam executados a partir do próprio IDE.
5.3.3 Codificação
Uma vez que o ambiente de tecnologias para emulação da rede IMS e
desenvolvimento foram definidos, a etapa seguinte foi a codificação do SGD IMS. A
determinação das classes Java necessárias para a implantação do protótipo teve

60
61
62

Integrated Development Environment
Application Programming Interface
JavaServer Faces Technology

110
como base os objetos da Visão Informação, que são apresentados na Figura 4.24.
Foram criados somente os objetos necessários para a realização dos testes com o
protótipo, sem a preocupação de ser implementada toda a modelagem, uma vez que
essa é destinada a demonstrar a arquitetura de um sistema funcional completo e não
somente a um protótipo.
Foram criados dois projetos do tipo “Páginas Dinâmicas” no Eclipse. Um para a parte
Servidora – SGDIMSServer, e outro para a parte Cliente - SGDIMSClient. A Figura 5.6
apresenta a tela do Eclipse com esses dois projetos criados.

Figura 5.6 – Projetos SGDIMSClient e SGDIMSServer criados no Eclipse
Fonte: O autor
O Servidor realiza as funções do IRP de Desempenho (IRP GD), sendo responsável
por coletar as informações da rede IMS e disponibilizá-las por meio de um
WebService, conforme descrito no WSDL da TS 32417. O Cliente é composto por
classes Java e JSF que buscam informações via WebService e as apresenta em
páginas Web dinâmicas.
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5.3.3.1 Buscando as informações do OpenIMS
Na construção do protótipo foram definidas duas das variáveis a serem coletadas do
OpenIMS, conforme recomendação do 3GPP na TS 32409 e listado na Tabela 3.1:
Registros e De-registros.
Foi criada uma classe responsável por ler o arquivo de log, procurar por uma
determinada sequência de caracteres e retornar a quantidade de vezes que a mesma
foi encontrada. Com isso, as ocorrências de Registro e De-registro no OpenIMS são
contabilizadas pelo protótipo do SGD IMS.
5.3.3.2 Expondo as informações do OpenIMS via WebService
Para expor as informações de desempenho da rede IMS do protótipo via WebService,
conforme recomendado na TS 32417, foi feita a extração do arquivo WSDL da norma.
Em seguida o mesmo foi inserido no projeto SGDIMSServer no Eclipse, que por sua
vez possui mecanismos de geração das classes de implementação de um
WebService com base em seu arquivo de descrição WSDL.
Entretanto, conforme demonstrado na Figura 5.7, foram apresentados erros no
processo de importação das referências existentes no arquivo. Com isso, as classes
não são geradas pelo Eclipse, pois ele não consegue entender todos os tipos de
dados que deve gerar nas classes de implementação do WebService.
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Figura 5.7 – Falhas nas referências do arquivo WSDL
Fonte: O autor
As importações fazem referência a tipos de dados específicos, como o “jobId”, que é
definido

no

caminho

“http://www.3gpp.org/ftp/specs/archive/32_series/32.415#pMIRPIOCs”, e o “dnList”,
que

é

definido

no

“http://www.3gpp.org/ftp/specs/archive/32_series/32.625#genericNrm”.

caminho
Em

uma

análise sobre os erros foi constatado que o 3GPP optou por descontinuar a
manutenção das referências dos arquivos WSDL e XML, conforme pode ser
observado na Solicitação de Mudanças CR0001, apresentada no Apêndice A deste
documento.

Figura 5.8 – Assistente do Eclipse para gerar as classes para expor um WebService a
partir de um arquivo WSDL
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Fonte: O autor
Com essa constatação, optou-se por alterar o arquivo e realizar modificações nos
locais em que havia importações de tipos de dados do site do 3GPP, mudando as
mesmas para o tipo básico String. Dessa forma, o Eclipse conseguiu importar o
arquivo WSDL e, por meio do assistente apresentado na Figura 5.8, gerar as classes
necessárias para implementar o WebService descrito no mesmo. Essa mudança é
uma solução de contorno para o protótipo e não deve ser seguida na implantação do
sistema completo.
A Figura 5.9 apresenta os métodos para acessar o IRP de Gerência de Desempenho
(IRP GD) definidos pelo 3GPP no arquivo WSDL.

Figura 5.9 – Métodos criados no arquivo descritor de WebService da TS 32417

114
Fonte: O autor
Para o protótipo foram implementados os métodos mais básicos de acesso às
informações do OpenIMS, que são o createMeasurementJob, stopMeasurementJob,
createThresholdMonitor e deleteThresholdMonitor. Com eles é possível testar o
acesso às informações via WebService.

Figura 5.10 – Classes implementadas para o projeto SGDIMSServer do protótipo
Fonte: O autor
A Figura 5.10 apresenta todas as classes que foram criadas na parte do servidor do
protótipo. Elas tiveram como base os objetos apresentados na Figura 4.24 da Visão
Informação.
Assim como apresentado no detalhamento dos objetos do SGD IMS da Figura 4.24, a
classe IRP GD é a principal e faz uso das demais no processo de execução das
coletas. A classe onde é feita a ligação entre o IRP GD e a publicação dos dados como
WebService é a PMIRPBindingImpl. Nela, toda vez que um cliente chamar um dos
métodos escolhidos, este acionará uma execução de coleta ou monitoração de limiar
de uma estância do IRP GD.
Durante a codificação do protótipo constatou-se que o 3GPP não definiu na TS 32417
método algum para o transporte dos dados coletados por meio de WebService. Todas
as definições dizem respeito à criação, remoção ou manutenção das coletas.
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Entretanto, na especificação TS 32412, que define os objetos do IRP de Desempenho
(IRP GD) existe um método com esse propósito chamado MeasurementReader. Para
que o SGDIMSServer pudesse enviar os valores coletados para o SGDIMSClient do
protótipo, utilizou-se um arquivo temporário chamado “measurementreader.tmp”
como método de interface. Ele grava, de forma rotativa, a hora e o valor obtido nas dez
últimas coletas realizadas.
5.3.3.3 Consumindo os WebServices e apresentando em páginas Web
Embora o consumo dos dados coletados pelo IRP GD em uma operadora de
telecomunicações seja realizado por um sistema de gerência, para o protótipo,
definiu-se por apresentar os mesmos em páginas Web dinâmicas. Elas interagem
com uma aplicação cliente que consome WebServices da parte Servidor do protótipo,
que faz o papel do IRP de Desempenho.

Figura 5.11 – Página Web do protótipo do SGDIMSClient – Gerência de Redes
Fonte: O autor
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Figura 5.12 – Página Web do protótipo do SGDIMSClient – Garantia de Serviços
Fonte: O autor
Conforme apresentado na Figura 5.11 e na Figura 5.12, as páginas dinâmicas do
protótipo permitem escolher uma variável a ser monitorada e acompanhar sua
evolução com a ótica de Gerência de Redes e Garantia de Serviços.
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Figura 5.13 – Classes implementadas para o projeto SGDIMSClient do protótipo
Fonte: O autor
Para que a página dinâmica interaja com os objetos Java e JSF, é necessário criar
classes de interface chamadas Management Beans. A Figura 5.13 demonstra os
Management Beans que foram necessárias para implementar os elementos da
interface Web que interagem com a aplicação cliente.
Finalizada a criação das páginas dinâmicas e das classes de interface do protótipo,
utilizou-se o mesmo arquivo descritor de WebService que deu origem à parte servidor
do protótipo para gerar as classes que realizam o consumo dos WebServices que
criam e dão manutenção nos trabalhos de coleta.
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Figura 5.14 – Assistente do Eclipse para gerar um cliente a partir de um arquivo WSDL
Fonte: O autor
O Eclipse ajuda na tarefa de consumir WebServices por meio de um assistente, que lê
o arquivo WSDL e gera as classes necessárias para chamar seus métodos. A Figura
5.14 demonstra a primeira tela de interação desse assistente.
Este recurso demonstra a praticidade e agilidade de se criar uma comunicação entre
dois componentes de um sistema a partir de um arquivo WSDL. Com isso a operadora
pode buscar as informações coletadas de um IRP de forma mais rápida do que se
tivesse que trabalhar as particularidades de cada fabricante de hardware ou aplicativo
da rede IMS.
Como o 3GPP não criou métodos de acesso aos dados que o IRP GD coletou,
conforme mencionado na subseção 5.3.3.2, a busca destes foi feita por meio do
arquivo criado na parte servidor do protótipo, o “measurementreader.tmp”. Essa tarefa
envolveu a leitura de um arquivo acessado pelas partes servidor e cliente do protótipo
e traz todas as desvantagens deste tipo de interface, como o acesso de diversos
sistemas ao sistema de arquivos do servidor do IRP e a necessidade de criar objetos
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para a leitura do arquivo para cada cliente que for consumir os dados.
5.3.4 Execução de testes com o protótipo
Nesta subseção serão apresentados os testes que foram realizados para demonstrar
o funcionamento do protótipo, e consequentemente do SGD IMS, não considerando
aspectos de desempenho do protótipo e da rede IMS emulada.

Figura 5.15 – Diagrama de sequência simplificado
Fonte: O autor
Conforme apresentado no diagrama de sequência da Figura 5.15, o usuário da página
Web Dinâmica acessa o SGDIMSClient. Esse envia requisições SOAP para o
SGDIMSServer e processa as informações geradas através de leitura do arquivo
“.tmp”. Estes passos serão detalhados a seguir.
5.3.4.1 Iniciando o emulador de rede IMS
Para a realização dos testes, primeiramente foi iniciado o emulador de rede IMS
OpenIMS, que é executado em uma máquina virtual no aplicativo VM Player,
conforme explicado na subseção 5.3.1. Em seguida foram abertos dois clientes de
rede IMS, cada um com um usuário, conforme apresentado na Figura 5.16 no
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destaque número 1.

Figura 5.16 – Máquina Virtual com o OpenIMS
Fonte: O autor
A tela do destaque número 2 da Figura 5.16 apresenta o log que é gerado pelo
OpenIMS com as informações de debug do mesmo. Ele será lido pelo SGDIMSServer
para a contagem de ocorrências dos eventos que se deseja monitorar.
5.3.4.2 Criação de um trabalho de medição para a Quantidade de Registros na
rede IMS
Neste cenário será simulada a criação de um Trabalho de Medição no IRP da
Operadora da rede IMS, conforme a Figura 4.10 da Visão Empresa. Será monitorada
a métrica Quantidade de Registros, recomendada pelo 3GPP e apresentada na
Tabela 3.1.
A interação dos usuários com o protótipo do SGD IMS ocorre por meio do acesso à
página Web dinâmica que faz o papel do sistema de gerência de desempenho. Em
seguida ele deve escolher a variável a ser monitorada, o intervalo de coleta e acionar
o botão Iniciar, conforme sequência demonstrada na Figura 5.18.
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Figura 5.17 – Acesso ao cliente do protótipo SGD IMS
Fonte: O autor
O acionamento do botão Iniciar envia uma solicitação do SGDIMSClient, via SOAP,
para a criação de um Trabalho de Medição no SGDIMSServer passando a variável
escolhida como informação. A Figura 5.18 demonstra o tráfego desta mensagem
SOAP na rede, capturada a partir de um analisador de protocolos. Na Figura 5.19 este
mesmo tráfego é apresentado em ASCII para facilitar a interpretação de seu
conteúdo.
Note que o método chamado é o createMeasurementJob, destacado em vermelho na
Figura 5.18 e que foi passado como parâmetro o valor “60” como granularidade. Com
isso o SGDIMSServer realiza a leitura do arquivo de log a cada 60 segundos.
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Figura 5.18 – Criação de trabalho de medição via SOAP
Fonte: O autor

Figura 5.19 – Detalhes da requisição de criação de trabalho de medição via SOAP
Fonte: O autor
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Figura 5.20 – Resposta recebida na criação de trabalho de medição via SOAP
Fonte: O autor
A Figura 5.20 mostra a resposta recebida pelo SGDIMSClient à solicitação de criação
do Trabalho de Medição. O SGDIMSServer envia o JobId correspondente ao
processo que foi criado, conforme destacado na ilustração.
Iniciada a coleta, a cada 60 segundos o SGDIMSServer grava o resultado de 10
coletas no arquivo temporário “measurementreader.tmp”, para que possa ser
acessado pelo SGDIMSClient e apresentado na tela. Conforme explicado na
subseção 5.3.3.3, essa foi a forma encontrada para a parte cliente buscar o que foi
coletado pela parte servidora do SGD IMS, uma vez que o 3GPP não definiu uma
forma de fazer isso via Web Service.
Para executar o registro dos usuários à rede IMS, foi utilizado o aplicativo OpenIC
apresentado no destaque número 1 da Figura 5.16 e feito o acesso com os usuários
Alice e Bob, conforme demonstrado no destaque número 1 da Figura 5.21.
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Figura 5.21 – Registro dos usuários Alice e Bob na rede IMS
Fonte: O autor
O registro destes dois usuários, gerou ocorrências no log do OpenIMS, como é
demonstrado no destaque número 2 da Figura 5.21, fazendo com que isso fosse
capturado pelo SGDIMSServer e apresentado na página Web Dinâmica do SGD IMS,
conforme apresentado na Figura 5.22.
Este é um exemplo de método de extração de informações de uma rede IMS
simplificado, por tratar-se de um protótipo. Em um ambiente produtivo e em sistemas
comerciais, esta coleta poderia acontecer diretamente nas bases de dados dos
servidores e elementos da rede.
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Figura 5.22 – Página Web Dinâmica do Protótipo com o resultado dos dois registros
na rede IMS
Fonte: O autor
5.3.4.3 Remoção de um trabalho de medição
Neste cenário será simulada a remoção de um trabalho de medição no IRP da
Operadora da Rede IMS. Será removido o Trabalho de Medição Initial Registration
que foi criado na subseção anterior.
Da mesma forma que na criação do trabalho, a remoção acontece por meio do acesso
à página Web dinâmica que faz o papel do sistema de gerência de desempenho. Ao
acionar o botão Parar, que é destacado com o número 1 na Figura 5.24, o
SGDIMSClient envia uma requisição SOAP para o SGDIMSServer, conforme é
demonstrado na Figura 5.25.
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Figura 5.23 – Acionando o botão de parar um trabalho de medição no protótipo
Fonte: O autor

Figura 5.24 – Remoção de trabalho de medição via SOAP
Fonte: O autor
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A solicitação executa o método stopMeasurementJob e passa como parâmetro o
número do JobId, conforme é destacado na Figura 5.25. Com isso, o SGDIMSServer
para o Trabalho de Medição e retorna o status dessa atividade, conforme destacado
na Figura 5.25.

Figura 5.25 – Resposta recebida na remoção de trabalho de medição via SOAP
Fonte: O autor
5.3.4.4 Monitoração do limiar Quantidade de Registros
Para simular a monitoração de limiares no protótipo, foi configurado o valor mínimo
para 0 e o valor máximo para 1, de forma que – quando os dois usuários se
registrassem na rede – isso fosse alertado pelo protótipo. Isso ocorreu, conforme
destaque número 1da Figura 5.26.
O 3GPP define mensagens SOAP para esta atividade, porém como a troca de
mensagens já foi testada no cenário anterior e buscando simplificar o
desenvolvimento do protótipo, foi testada outra abordagem, onde o próprio
SGDIMSClient monitora o Limiar ao invés de delegar essa tarefa para o IRP.
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Figura 5.26 – Exibição de Limiar atingido no protótipo
Fonte: O autor
Os limiares são monitorados com base no valor atual da variável configurada na
página Web dinâmica e o resultado é apresentado no campo mensagem à medida
que ocorrem.
5.4

Resumo da Seção

Nesta seção foi apresentada a modelagem da Visão Tecnologia do SGD IMS, bem
como um protótipo que demonstra o conceito de IRP proposto pelo 3GPP. Foi
demonstrada a composição de aplicativos para construir o protótipo, como o
OpenIMS, TomCat e Eclipse, bem como os pontos mais importantes da
implementação.
O uso da especificação de WebService proposta pelo 3GPP mostrou-se válida por
trazer agilidade no desenvolvimento e padronização na forma de comunicação do IRP
com as ferramentas de gerência. Entretanto, pôde-se observar que a mesma possui
alguns erros em suas referências externas e não engloba os mecanismos de
transporte dos dados coletados.
A seção seguinte trará as conclusões e dificuldades observadas, finalizando com
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sugestões de projetos futuros que possam derivar do tema abordado.
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6
6.1

CONCLUSÕES E PROJETOS FUTUROS
Conclusões

Esta dissertação buscou contribuir para o aumento do conhecimento relativo ao
gerenciamento de desempenho das redes IMS.
Este assunto é especialmente importante na rede IMS por ela transportar conteúdos
com características e necessidades de qualidade de serviço distintos, requerendo
acompanhamento constante e ação imediata no caso de desvios de comportamento
não esperados. A arquitetura do 3GPP auxilia neste aspecto ao estabelecer o uso de
protocolos modernos, como o SOAP, para realizar a integração dos elementos da
rede com os sistemas de gerência, por meio dos IRP. Essa integração, no caso do
SOAP, baseia-se em um arquivo WSDL – que é definido pelo 3GPP na norma TS
32417 e contém os serviços de gerenciamento a serem executados – e pode ser
construída de forma ágil, uma vez que ferramentas de desenvolvimento como o
Eclipse possuem mecanismos que permitem a importação de arquivos WSDL e
conversão destes em código de forma automatizada.
A modelagem do SGD IMS usando RM-ODP permitiu o aprofundamento dos aspectos
mais importantes deste tipo de aplicativo mostrando, por exemplo, que o sistema deve
atender as áreas técnicas para o gerenciamento dos elementos da rede, mas também
as áreas responsáveis pelo controle da qualidade dos serviços prestados. Mostrou
ainda que na arquitetura proposta, o acesso às informações dos elementos da rede
IMS é feito pelo IRP, que tem um componente dedicado para essa função no sistema
de gerência.
Por fim, a aplicação prática do conceito do 3GPP por meio do protótipo contribuiu
trazendo uma análise da especificação de WebService fornecida pelo 3GPP para a
construção de um IRP e construindo um cliente para extrair informações do mesmo.
Pôde-se verificar que são necessários ajustes nas referências feitas nesta definição e
nos métodos que são contemplados na mesma, uma vez que não foram apresentados
mecanismos de transporte das informações coletadas via SOAP.
6.2

Dificuldades Encontradas

Durante a elaboração desta dissertação, observou-se que o gerenciamento de redes
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IMS ainda é um tema pouco explorado por produções acadêmicas. Os trabalhos
encontrados não se basearam nas recomendações de arquitetura do 3GPP,
dificultando a obtenção de análises e críticas mais profundas sobre o que este
organismo está produzindo nesta área.
Embora o uso do RM-ODP tenha contribuído ao propor um método e uma ordem
lógica na especificação do SGD IMS, ele mostrou-se pouco ágil e muito trabalhoso
nesta tarefa. A modelagem proposta na ISO 19793 é muito extensa e traz alguns
diagramas de pouca contribuição para a melhor compreensão do sistema pelas áreas
que forem construí-lo e implantá-lo. Em um ambiente corporativo, que exige agilidade
na especificação e construção dos sistemas, esta característica pode desestimular a
adoção do padrão.
Por fim, na elaboração do protótipo, verificou-se que o 3GPP não está mantendo as
referências externas para o Solution Set SOAP, dificultando o uso da especificação de
WebService da norma TS 32417. Com isso, os fabricantes de equipamentos para
redes IMS e aplicativos de gerência não terão subsídios para investir na criação de
mecanismos de gerenciamento que se baseiem nas especificações do 3GPP em seus
produtos. Outro ponto observado foi o fato do 3GPP não ter inserido na definição de
WebService mecanismos para o transporte dos resultados das coletas, fazendo com
que isso seja contornado por mecanismos tradicionais de integração, como a
transferência da informação por meio de arquivos compartilhados.
6.3

Projetos Futuros

Como sugestão de projetos futuros, poderia ser criada outra definição de WebService
para a coleta de informações de desempenho da rede IMS que contemplasse não só
os mecanismos de configuração das coletas, como também o transporte dos
resultados das mesmas. Seria interessante ainda que essa definição contivesse todas
as definições de tipos de dados para evitar a manutenção de referências em links
externos, como foi feito na TS 32417.
Outra sugestão seria a elaboração de análises análogas à desta dissertação, mas
para as demais disciplinas do gerenciamento, como a gerência de falhas,
configuração, contabilização e segurança.
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Figura 6.6 – Ampliação da Figura 4.27 da página 80

144

Figura 6.7 – Ampliação da Figura 4.33 da página 86

145

Figura 6.8 – Ampliação da Figura 4.35 da página 87

