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Resumo

O IMS (IP Multimedia Subsystem) é a base da arquitetura de controle de
serviços para as redes de terceira geração e suas futuras evoluções. Apesar do
seu desenvolvimento nos últimos anos, o IMS ainda carece de bases
mercadológicas que justifiquem o investimento das organizações comerciais no
conhecimento e na aplicação de sua tecnologia. A partir desta premissa, esta
dissertação apresenta uma alternativa à falta de disponibilidade de uma
solução simples para estudo desta tecnologia, partindo da arquitetura central
do IMS, através de sua especificação em linguagem UML (Unified Modeling
Language), de acordo com o modelo RM-ODP (Reference Model – Open
Distributed Processing), para determinar o comportamento desejado do
sistema IMS e desenvolvendo uma solução baseada nestas especificações.
Partindo desta solução simplificada, outras funções do IMS podem ser
implementadas

e

demonstradas,

sendo

que

nesta

dissertação

foi

implementado um sistema de presença, a fim de ilustrar o funcionamento
prático de um aplicativo IMS. Esta dissertação focou na implementação da
funcionalidade de um sistema IMS, de modo a se obter um protótipo de
laboratório compacto, que necessita de poucos recursos computacionais,
simples

o

suficiente

para

ser

facilmente

implementável

por

outros

pesquisadores interessados na tecnologia IMS, seja para fins de pesquisa
acadêmica, ferramenta de ensino da tecnologia ou para o desenvolvimento e
teste de produtos.

Palavras chave: IMS, RM-ODP, UML, testbed, sistema de presença.

Abstract

An open source IMS testbed implementation for testing and
development of converged telecommunications applications.

The IMS (IP Multimedia Subsystem) is the basis of the services control
architecture for third-generation networks and their future developments.
Despite its success in recent years, IMS is still short of commercial and
marketing bases to justify the investment in knowledge and application of its
technology. From this premise, this paper presents an alternative to the
unavailability of a simple solution to study this technology, starting from the core
architecture of the IMS, through its specification in UML according to the RMODP (Reference Model – Open Distributed Processing) model to determine the
desired behavior of the IMS system and developing a solution based on these
specifications. From this simplified solution, other functions of IMS can be
implemented and demonstrated, and this thesis a presence system was
implemented in order to illustrate the practical operation of an IMS application.
This dissertation focused on implementing the functionality of an IMS system in
order to obtain a compact laboratory prototype, requiring few computational
resources, simple enough to be easily implementable by other researchers
interested in IMS technology, whether for purposes of academic research,
teaching tool or technology development and product testing.

Keywords: IMS, RM-ODP, UML, testbed, presence systems.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Motivação

A motivação deste trabalho surgiu da experiência profissional prévia do autor
com o objeto do estudo, e da especial dificuldade encontrada na busca por um
sistema simples e didático para a reprodução do funcionamento do IMS em
laboratório.

O desenvolvimento e a implementação de um laboratório didático de pequena
escala da arquitetura do IMS, que pudesse demonstrar o funcionamento da
tecnologia, em casos práticos de uso em sala de aula, tais como o registro de
usuários, chamadas entre usuários e as atualizações de estados de presença
destes usuários, foi o maior motivador desta dissertação.

Iniciado o estudo, a própria especificação de um sistema de telecomunicações
tal como o IMS foi outro motivador. A especificação, seguindo um modelo
padronizado na especificação de sistemas abertos distribuídos, o RM-ODP
(Reference Model – Open Distributed Processing), de modo a criar um
framework aberto e extensível, para uso por outros pesquisadores e em outros
ramos de aplicação apresentou-se como um desafio, pois o uso deste modelo
para estes fins é recente e poucas normas norteiam sua aplicação.

1.2 Objetivos
O objetivo deste trabalho é propor um protótipo funcional de laboratório
(testbed), baseado em software open-source, de acordo com os standards
3GPP TS-23002 IMS Architecture e TS-23228 IMS Stage 2 Specifications, que
implemente as funções do core (CSCF [Call Session Control Function] + HSS
[Home Subscriber Server]) do IMS.
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A topologia completa deste laboratório pode ser vista na Figura 1.1, sendo as
partes

destacadas

em

azul

os

elementos

que

serão

objetos

do

desenvolvimento desta dissertação. As demais partes (amarelo e verde) fazem
parte de outras dissertações, desenvolvidas paralelamente a essa dissertação.

Figura 1.1 – IMS - Arquitetura Lógica Proposta
Fonte: o autor
1.3 Resultados esperados e Contribuições
Como resultado do trabalho espera-se obter um protótipo funcional de
laboratório de IMS em pequena escala, especificado de acordo com as cinco
visões do modelo RM-ODP e que possibilite demonstrar os casos de registro
de usuário, desconexão e requisição de serviços (chamadas e atualizações de
estado de presença).

A contribuição desta dissertação é o aumento do conhecimento em relação ao
assunto IMS, carente ainda de amplo entendimento em aspectos básicos,
devido ao fato do IMS estar mais restrito ao ambiente acadêmico. Como
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aspectos básicos é possível citar por exemplo: sinalização de chamadas e
eventos.

Tem-se ainda como contribuição o aumento do conhecimento da modelagem
de sistemas de telecomunicação em função da aplicação do modelo RM-ODP
e às recentes normas publicadas pela ISO neste campo do conhecimento.

O protótipo de laboratório também poderá ser usado para o teste e o
desenvolvimento de aplicações compatíveis com a arquitetura IMS por outros
pesquisadores e desenvolvedores, sendo possível o seu uso também como
ferramenta de apoio em sala de aula e para demonstração de sessões IMS.

1.4 Método de Trabalho

O método de trabalho adotado neste estudo foi o planejamento em ondas
sucessivas, comumente usado no gerenciamento de projetos (Guia PM-Bok,
4.a Edição, Pg. 41). De acordo com este método, define-se uma estratégia
inicial e efetua-se o planejamento para atingir os seus objetivos, e ao longo da
execução do trabalho, de posse de novas informações, repete-se o ciclo de
planejamento para garantir que os objetivos sejam atingidos no final do
trabalho.

Segue-se ao final do projeto um ciclo de encerramento, onde são
documentadas as lições aprendidas e encerra-se formalmente o projeto, o que
no caso desta dissertação, traduz-se na conclusão e recomendações de
estudos futuros.

Durante o desenvolvimento desta dissertação, efetuaram-se vários ciclos de
replanejamento.

Estes

ciclos foram

necessários,

pois ao avançar

o

conhecimento sobre o tema e sobre a técnica de modelagem, vários conceitos
não

explorados

complementadas.

anteriormente

foram

revistos

e

partes

do

trabalho
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A Figura 1.2 mostra o ciclo de planejamento em ondas sucessivas:

Figura 1.2 – Planejamento em Ondas Sucessivas
Fonte: PMI – Project Management Institute

A dissertação iniciou com a revisão bibliográfica e com o estudo de trabalhos
relacionados com o tema aqui desenvolvido.

A seguir foi feita uma análise da aplicabilidade das normas existentes no
âmbito do 3GPP para o IMS baseada na recomendação ITU-TI.130, de acordo
com o escopo de estudo deste trabalho e com as visões do RM-ODP. A
recomendação ITU-TI.130 define em linhas gerais os seguintes termos:
 Estágio 1 (Nível de Serviço) é uma descrição geral do serviço do ponto de
vista do usuário.
 Estágio 2 (Nível de rede) é uma descrição geral da organização das funções
de rede visando mapear as exigências de serviço em capacidades de rede.
 Estágio 3 (Nivel dos protocolos de comunicação) é a definição das
capacidades necessárias de comutação e sinalização para apoiar os
serviços definidos no Estágio 1.

A partir desta análise, foram elencadas, por sua relação com o projeto lógico ou
físico e o correspondente estágio, as normas que sofreram um estudo mais
aprofundado dentro do escopo deste trabalho, conforme a Tabela 1-1:
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Tabela 1-1 - Correlação RM-ODP x Standards 3GPP (ITU I.130)
RM-ODP
ITU - TI.130
Projeto Lógico Visão Empresa
Estágio 2
Visão Informação

Estágio 2

Projeto Físico Visão Computação Estágio 3

Visão Engenharia

Estágio 3

Norma 3GPP
3GPP TR 22.800,”IP Multimedia Subsystem (IMS) subscription and access
scenarios”, (Release 6)(SA1)
3GPP TR 22.800,”IP Multimedia Subsystem (IMS) subscription and access
scenarios”, (Release 6)(SA1)
3GPP TS 23.002, “Network architecture”, (Release 9)(SA2)
3GPP TS 23.228, “IP Multimedia Subsystem (IMS); Stage 2”, (Release
9)(SA2)
3GPP TS 24.229, “Internet Protocol (IP) multimedia call control protocol
based on Session Initiation Protocol (SIP) and Session Description
Protocol (SDP); Stage 3”, (Release 9)
3GPP TS 24.228, ”Signalling flows for the IP multimedia call control based
on Session Initiation Protocol (SIP) and Session Description Protocol
(SDP)”, Stage 3 (Release 5)(CT1)

Fonte: o autor
Na seqüência se seguiu o desenvolvimento do projeto lógico do sistema IMS,
nos moldes definidos pelo RM-ODP, de acordo com as visões Empresa e
Informação.

Após o desenvolvimento do projeto lógico do laboratório IMS, foi realizado o
projeto físico do sistema IMS, de acordo com as visões Computação e
Engenharia do RM-ODP.

Os modelos resultantes das várias visões do RM-ODP aparecem ao longo do
capítulo 4 – Modelagem do Sistema IMS. Após o projeto lógico do sistema, foi
feita a sua implementação em laboratório descrita no capítulo 5 –
Implementação da Arquitetura de Laboratório IMS. Neste capítulo também
foram apresentados os casos de teste aplicados e seus resultados, com
referências diretas aos tópicos referentes a cada caso, modelados no capítulo
4 – Modelagem do Sistema IMS.
Após a implementação e os testes, segue o capítulo 6 – Conclusão, onde são
elencadas as conclusões da dissertação, as dificuldades encontradas e as
sugestões de estudos futuros.
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1.5 Organização do Trabalho

No capítulo 2, Fundamentos e Revisão Bibliográfica, são apresentados dois
estudos que serviram de orientação para o desenvolvimento da arquitetura do
testbed IMS e definiram as linhas gerais a serem adotadas neste trabalho.
Tem-se também um estudo detalhado do protocolo SIP (Session Initiation
Protocol), por ser este a base do IMS, de acordo com a RFC 3261 e do
protocolo SDP (Session Description Protocol), de acordo com a RFC 4566.
No capítulo 3, IMS – IP Multimedia Subsystem, é feita uma análise da
arquitetura do IMS e de seu funcionamento, de acordo com os padrões da ITUT e do 3GPP. É acrescida a esta análise a descrição sobre o HSS (Home
Subscriber Services), para o gerenciamento das várias identidades de usuários
e seus serviços associados e é apresentado o conceito do sistema de
presença, por ser considerada esta a aplicação fundamental para o IMS.

No capítulo 4, Modelagem do Sistema, é feita a modelagem do sistema
segundo a norma ISO/IEC 19793, que norteia a aplicação da linguagem UML
(Unified Modeling Language) à modelagem dos sistemas abertos de
processamento distribuído, utilizando o modelo RM-ODP. São modeladas as
visões Empresa, Informação, Computação e Engenharia, aplicadas ao escopo
da arquitetura do IMS desenvolvido nesta dissertação.

O capítulo 5 - Implementação do Testbed IMS detalha a implementação do
protótipo de laboratório, trazendo a quinta visão, Tecnologia, aplicada
diretamente à implementação de uma arquitetura de laboratório didático de
IMS, com a descrição detalhada do sistema; seu hardware; seu software e a
topologia implementada.

O capítulo 6, Conclusão, Dificuldades Encontradas e Desenvolvimentos
Futuros, apresenta as conclusões do estudo, as dificuldades encontradas
durante a implementação do protótipo, bem como as sugestões de estudos
futuros relacionados ao tema.
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2 FUNDAMENTOS E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Introdução
O acelerado desenvolvimento da tecnologia de comunicações móveis digitais,
que se sucedeu ao surgimento dos primeiros sistemas celulares analógicos em
meados dos anos oitenta, provocou uma ruptura no modelo de disponibilização
de serviços de telecomunicações.

Para preencher as lacunas criadas por esta ruptura tecnológica surgida na
transição dos sistemas celulares da primeira geração, analógica, para a
segunda, digital, surgiu o 3GPP (Third Generation Partnership Project), que
desenvolveu um trabalho que resultou numa arquitetura chamada IMS – (IP
Multimedia Subsystem).

A arquitetura do IMS foi inicialmente desenvolvida com vistas a atender às
necessidades do 3GPP para os sistemas celulares, que eram basicamente o
eco das reivindicações da comunidade das operadoras de telefonia.
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Partindo deste escopo inicial, a abrangência desta arquitetura cresceu,
incorporando também requisitos da comunidade de usuários dos serviços,
sendo que hoje, além da telefonia celular, ela engloba funções de controle de
serviços em redes de telefonia fixa e redes de banda larga, com ou sem fios.

Apesar de pouco explorada, a necessidade da comunidade dos usuários foi
uma das grandes forças motoras para a adoção de uma arquitetura
padronizada para os serviços de telecomunicações.

1

A Comunidade Operadora, modelada no Capítulo 4 – Modelagem do Sistema IMS, representa a
comunidade das operadoras de telefonia celular que deu origem ao 3GPP, e que mais tarde cresceu
englobando as operadoras de telefonia fixa e as operadoras de voz sobre cabos e voz sobre IP que
surgiram mais recentemente. A comunidade das operadoras teve um papel fundamental rumo à
padronização e à adoção do IMS, especialmente na Europa, onde os governos obrigaram as operadoras a
ressarcir os usuários dos seus serviços quando estes se viram obrigados a trocar seus terminais (fones), na
transição dos sistemas analógicos para os digitais.

8

Mesmo sem ser consultado, o usuário acabava pagando o custo indireto destas
mudanças, tendo de substituir seus terminais e reaprender a utilizar seus
serviços, inviabilizando o acesso para muitos.2

Seguindo este caminho, o ETSI (European Telecommunications Standards
Institute) também adotou a arquitetura IMS no modelo chamado NGN (Next
Generation Network), como arquitetura de disponibilização de serviços,
independente da rede de acesso, a partir da versão 1.1 do padrão TISPAN
(Telecommunications and Internet Converged Services and Protocols for
Advanced Networking).

Pode-se dizer que o 3GPP descreve o IMS visto a partir das redes celulares,
enquanto o TISPAN descreve o IMS visto a partir das redes fixas (Bertrand,
2007 - p.1). A NGN TISPAN, que está focada em mobilidade, gerenciamento
de rede e segurança avançados (requisitos das redes 4G), adota o IMS como
núcleo de sinalização da rede a partir dos drafts do release 2 (2006).

Pode-se afirmar ainda, que dada a sua aceitação, possivelmente o IMS será a
tecnologia que irá juntar o domínio Internet (PS - Packet Switched) com o
domínio celular (CS - Circuit Switched) (ALLAM M., 2007 - p.2).

O propósito do IMS é tornar a entrega de serviços mais fácil do que o modelo
atual, pela implementação de uma camada de abstração entre a rede e os
serviços, de modo que não haja interface direta entre rede e serviço (Bertrand,
2007 - p.2).

O IMS é uma arquitetura horizontal: ele fornece um conjunto de funções
comuns (chamadas de facilitadores de serviço), que podem ser utilizadas por
várias

funções,

por

exemplo:

grupo/lista

de

gestão,

aprovisionamento, gerência e operações, faturamento.

presença,

Isto torna a

implementação de um serviço mais fácil e mais rápida, em relação às
2

Diferentemente da Europa, onde as operadoras arcaram com os custos da digitalização, nos EUA, os
usuários foram obrigados a trocar seus terminais sob pena de simplesmente não terem mais o serviço
prestado, o que acarretou inúmeros processos judiciais e a conseqüente criação de um órgão de
padronização nos moldes do 3GPP europeu, chamado de 3GPP2 nos EUA.
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arquiteturas atuais, baseadas em modelos verticais e inflexíveis, especialmente
quando comparado ao padrão ANSI (American National Standards Institute),
(Bertrand, 2007 - p.2). A Figura 2.1 abaixo ilustra o conceito:

Figura 2.1 – Modelo Horizontal IMS x Redes Verticais
Fonte: o autor
Para cumprir este propósito, o IMS atua diretamente sobre o problema da
sinalização. A sinalização é uma das mais importantes funções em infraestruturas de telecomunicações, devido ao fato de permitir que os vários
componentes de rede possam se comunicar uns com os outros para o
estabelecimento e o encerramento de sessões de chamada. (Liu, 2000 p.142).

O núcleo da arquitetura do IMS apresenta as funções de controle de sessão de
chamada - CSCF e as funções de diretório de assinante – HSS. Para facilitar o
desenvolvimento do IMS, as funções de controle de chamada de sessão,
CSCF, foram divididas em três blocos, que executam funções distintas, sendo
chamados de CSCF Proxy, Serving e Interrogate.

A Figura 2.2 ilustra a arquitetura genérica do IMS, com as funções de controle
de chamada, base de dados de assinante e serviços (SIP-AS):

10

SIP-AS
HSS

S-CSCF

I-CSCF

P-CSCF

Cliente IMS

Cliente IMS

Figura 2.2 - Arquitetura Genérica IMS
Fonte: o autor

É comum encontrar-se estudos práticos focados em aspectos específicos do
IMS, como no caso de MAGEDANZ T. et al, onde se explorou a implementação
de um testbed IMS em uma implementação open source em larga escala, nos
moldes encontrados nas operadoras. Como outros, o foco do estudo de
MAGEDANZ T. et al, foi a funcionalidade do sistema IMS proposto perante os
requisitos das operadoras, não se aprofundando na especificação do sistema
de telecomunicações ou com implementações de menor escala. Essa
dissertação busca mostrar que é viável uma implementação de menor escala, e
ainda assim, funcional.

O segundo estudo analisado foi desenvolvido por TANG J. et al, et al em 2008,
enfoca a especificação e a análise de comportamento de um testbed IMS open
source nos casos de registro de usuário, chamadas e de-registro. Os mesmos
exemplos demonstrados por TANG J. et al, utilizando o testbed de MAGEDANZ
T. et al, (Fokus Playground) foram comprovados na implementação de menor
escala proposta nesta dissertação.
Além dos aspectos técnicos do IMS, também fazem parte da revisão
bilbliográfica

os

aspectos

especificação do projeto.

da

modelagem

RM-ODP

utilizada

para

a
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Contudo, antes dos itens acima como subsídio que se julga necessário ao
entendimento dos estudos citados, é feita uma revisão dos protocolos SIP e
SDP.

2.2 O Protocolo SIP – Session Initiation Protocol

2.2.1

Introdução

O protocolo SIP foi desenvolvido para atender às demandas das aplicações
Internet que exigem a criação e gestão de uma sessão, onde uma sessão é
considerada uma troca de dados entre uma associação de participantes.

Seguindo a filosofia da IETF (Internet Engineering Task Force), o SIP foi
projetado

focando

a

simplicidade,

e,

como

um

mecanismo

de

estabelecimento de sessão, ele apenas inicia, termina e modifica a sessão,
o que o torna um protocolo que se adapta confortavelmente em diferentes
arquiteturas, o que vem ao encontro das exigências do IMS.

Ele oferece cinco tipos de métodos para início e finalização de sessões
multimídias, descritas abaixo:


Localização do Usuário - O SIP é responsável pela determinação
do endpoint a ser utilizado para a comunicação;



Disponibilidade do Usuário - Responsável por determinar a vontade
do usuário em estabelecer uma sessão de comunicação;



Capacidades do Usuário - Responsável pela determinação dos
meios de comunicação e dos parâmetros a serem utilizados;



Configuração da Sessão - "toque" (ring), o estabelecimento de
parâmetros em ambos os lados da sessão, chamado e chamador;
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Gestão da Sessão - Responsável por iniciar, terminar ou colocar
em espera as sessões, modificando parâmetros de sessão e
invocação de serviços.

2.2.2

Definições

Os termos relacionados a seguir têm significado especial para o protocolo
SIP, sendo muitas vezes utilizados para definir funções, atributos e papéis
chave desempenhados pelo protocolo. No escopo deste trabalho estes
termos serão freqüentemente mencionados:


Cliente: O cliente é qualquer elemento de rede que envia e recebe
pedidos SIP e respostas SIP. Clientes podem ou não interagir
diretamente com um usuário humano. Agentes de usuário, clientes
e proxies são clientes.



User Agent (UA): Uma entidade lógica que pode atuar tanto como
um agente de usuário cliente ou servidor.



User Agent Client (UAC): Um agente cliente do usuário é uma
entidade lógica que cria um novo pedido e, em seguida, utiliza a
máquina de estado do cliente para enviá-lo. O papel do UAC existe
apenas durante a vigência da transação gerada por este pedido.
Em outras palavras, se uma função de software inicia um pedido,
ela funciona como um UAC para a duração dessa operação. Se
receber um pedido mais tarde, ela assume o papel de um agente
cliente servidor do usuário no processamento dessa operação.



User Agent Server (UAS): Um agente servidor do usuário é uma
entidade lógica que gera uma resposta a um pedido SIP. A
resposta aceita, rejeita, ou redireciona o pedido SIP. Este papel
dura apenas durante a vigência da referida transação. Em outras
palavras, se uma função de software responde a um pedido, ela
funciona como um UAS para a duração da operação. Se ela gera
um pedido mais tarde, ela assume o papel de um agente cliente do
usuário para o tratamento dessa operação.
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2.2.3

Requisições SIP (SIP Requests)

As requisições SIP usam o formato SIP URI (Uniform Resource
Identifier), conforme descrito na seção 19.1 da RFC 3261 ou uma URI
geral (RFC 2396):

sip:user:password@host:port;uri-parameters?headers

Elementos SIP podem suportar SIP-URIs com outros mecanismos que
não sejam "SIP", por exemplo, o regime "tel" URI da RFC 2806 (ENUM).

2.2.4

Respostas SIP (SIP Responses)

Respostas de pedidos SIP são distintas dos SIP Requests por terem
uma Status-Line como sua linha de início. A Status-Line consiste na
versão do protocolo seguida por um código de estado numérico (StatusCode) e sua frase associada, com cada elemento separado por um
único caractere de espaço (SP). Ex:

SIP/2.0 200 OK

O Status-Code é um resultado inteiro de 3 dígitos que indica o código
resultante de uma tentativa de compreender e atender a um SIP
Request. O Reason-Phrase destina-se a dar uma breve descrição
textual do Status-Code. O Status-Code é destinado ao uso por sistemas
automáticos. Portanto, considera-se que o Reason-Phrase é destinado
para usuários humanos, um cliente não é obrigado a examinar ou exibir
a Reason-Phrase.

O primeiro dígito do Status-Code define a classe de resposta. Os últimos
dois dígitos não têm qualquer papel categorizado. Por este motivo,
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qualquer resposta com um código do status é entre 100 e 199, referida
como uma "resposta 1xx", qualquer resposta com um código do status
entre 200 e 299 como uma resposta "2xx", e assim por diante. O SIP/2.0
permite seis valores para o primeiro dígito:


1xx: Provisional - pedido recebido, dando continuidade ao processo
e à solicitação;



2xx: Success - a ação foi recebida, entendida e aceita;



3xx: Redirection - novas medidas devem ser tomadas a fim de
completar o pedido;



4xx: Client Error - o pedido contém sintaxe ruim ou não pode ser
atendido neste servidor;



5xx: Server Error - O servidor falhou em cumprir um pedido
aparentemente válido;



6XX: Global Failure - o pedido não pode ser cumprido em qualquer
servidor.

2.3 O Protocolo SDP – Session Description Protocol

O protocolo SDP - Session Description Protocol, é um formato para
descrever parâmetros de inicialização de um streaming media em uma
seqüência de caracteres ASCII. A IETF publicou a especificação original
do SDP como IETF proposed standard em abril de 1998 (RFC 2327), e
posteriormente publicou uma especificação revista como uma proposta
de norma IETF como RFC 4566 em Julho de 2006.

Uma sessão é descrita por uma série de pares de atributo / valor, um por
linha. Os nomes de atributos são caracteres simples, seguidos por '=', e
um valor. Valores opcionais são especificados com'=*'.

Os valores são uma seqüência de caracteres ASCII, ou uma seqüência
de tipos específicos separados por espaços. Os nomes de atributos só
são exclusivos no contexto sintático associado, por exemplo, dentro de
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uma sessão; o tempo (da sessão), ou apenas a descrição da mídia. A
sintaxe do SDP é extensível e novos atributos são adicionados ao
padrão ocasionalmente.
A Tabela 2-1 apresenta uma visão resumida de alguns atributos do SDP:
Tabela 2-1 – Protocolo SDP – Parâmetros de Descrição da Sessão
Descrição da sessão
v = (versão do protocolo)
o = (criador e identificador de sessão)
s = (nome da sessão)
i =* (sessão de informação)
u =* (URI de descrição)
e =* (endereço de email)
p =* (número de telefone)
c =* (informações de conexão - não é necessário se incluído no
todos os meios de comunicação)
b =* (zero ou mais linhas de informação de largura de banda)
Uma ou mais descrições de tempo (t = "e" r = "linhas, veja abaixo)
z =* (ajustes de fuso horário)
k =* (chave de criptografia)
um =* (zero ou mais linhas de atributo de sessão)
Zero ou mais descrições de mídia
Descrição de Tempo
t = (tempo da sessão está ativa)
r =* (zero ou mais vezes repetir)
Descrição de Mídia
m = (nome da mídia e endereço de transporte)
i =* (título da mídia)
informações c =* (conexão - opcional se incluído na
nível de sessão)
b =* (zero ou mais linhas de informação de largura de banda)
k =* (chave de criptografia)
um =* (zero ou mais atributo media linhas)

Fonte: o autor
Os atributos de sessão do SDP serão vistos com maiores detalhes nos
capítulos 4 – Modelagem do Sistema IMS e 5 – Implementação da
Arquitetura de Laboratório.
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2.4 Estado da Arte
2.4.1 The IMS Playground @ Fokus – An Open Testbed for Next
Generation Network Multimedia Services
(MAGEDANZ T. et al, 2007)
Segundo o estudo de MAGEDANZ T. et al, existem atualmente muitos
produtos pré-IMS originários do VoIP e wireless no mercado de
telecomunicações, mas ainda não há qualquer implantação totalmente
IMS, em escala comercial nas redes das operadoras. Segundo o estudo,
existem atualmente implementações emergentes de serviços PTT
(Push-to-talk) ao redor do globo e que podem ser consideradas como o
primeiro grande teste para as tecnologias IMS.

O estudo ressalva ainda que há muitas questões em aberto dentro da
arquitetura IMS, e como a normatização do 3GPP ainda está em curso,
notadamente no domínio das aplicações do IMS sobre diferentes redes,
sejam sem fio ou não, e como também está em aberto a evolução do
IMS para uma rede totalmente IP, tem-se que a caracterização do que
seja uma rede ou serviço IMS é bastante complexa, devendo-se elencar
os critérios usados quando destas definições.

Em face disto, e sabendo que os desafios atuais no mercado de
telecomunicações

são

conseqüência

principalmente

do

acesso

insuficiente por todos os intervenientes no mercado para a prospecção
de novas tecnologias, no Instituto Fraunhofer, FOKUS, conhecido como
um dos líderes na pesquisa no campo dos sistemas de comunicação
abertos, foi criado em 2003 com o apoio do Ministério Alemão de
Educação e Pesquisa (BMBF), um 3G testbed, conhecido como "Host
Nacional para Aplicações 3G".

Este testbed fornece know-how no domínio das tecnologias fixa e sem
fio de próxima geração de redes, assim como uma plataforma de
entrega de serviços.
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Como este testbed é bastante complexo, o Instituto FOKUS cunhou nele
a noção de tecnologia focada, chamada de "playground". O FOKUS
Open IMS Playground é um testbed onde pode-se encontrar diferentes
tecnologias de acesso, os componentes da infra-estrutura e ferramentas
de gestão.

2.4.1.1

O FOKUS Open IMS Playground

O FOKUS Open IMS Playground é implementado como um campo de
testes de tecnologia aberta, com o objetivo de validar padrões de IMS
existentes, emergentes e estender o IMS para utilização sobre novas
redes de acesso, bem como para fornecer novas aplicações multimídia
seamless 3.

Os componentes principais do núcleo do IMS, ou seja, x-CSCF, HSS,
MGW, MRF, AS, simuladores de aplicação, ferramentas de criação de
serviços e aplicativos de demonstração são integrados em um único
ambiente. Podem ser usados e estendidos por atividades de pesquisa e
desenvolvimento, tanto por acadêmicos quanto parceiros industriais.
Estes componentes podem ser utilizados localmente, sobre as
tecnologias de acesso disponíveis, ou podem ser usados remotamente
sobre túneis IP.

2.4.1.2

Call Session Control Function

A sinalização dentro do IMS é baseada no protocolo SIP. O playground
FOKUS usa o SIP Express Router (SER), uma referência mundial
reconhecida na execução SIP, para realizar a funcionalidade de controle
de sessão de chamada.

3

Seamless – Refere-se a aplicações nas quais não se percebe interrupção na transição entre domínios de
rede. Ex: Transição de domínio GPRS/EDGE para WiFi e vice versa.

18

O SER oferece uma plataforma configurável, extensível e confiável de
serviços de provisionamento de infra-estrutura baseados em SIP.

2.4.1.3

O Home Subscriber Server

O playground FOKUS implementa um HSS baseado nas especificações
do 3GPP. O FOKUS Home Subscriber Server (FHoSS) estende o
projeto open source "Open Diameter" e implementa funcionalidades
complexas da interface Cx e os pontos de referência da interface Sh,
baseados em Java.

2.4.1.4

Media Server/Streaming Server

O playground FOKUS implementa um media server. Este é chamado
SER Media Server (SEMS). O SEMS é uma aplicação modular que
permite:


Correio de voz: gravar mensagens e enviá-las.



ISDN (Integrated Services Digital Network) Gateway: suporte de
chamadas de/e para a PSTN (Public Switch Telephone Network).



Conferência: conectar as pessoas dentro de uma sala de
conferências.



Anúncio: reproduz um anúncio.



Echo: módulo de teste com eco de voz.

O FOKUS inclui ainda um conjunto de “codecs” como o G711, G711a e
GSM (Global System for Mobile Communication).
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2.4.1.5

Aplicações & Demos

A camada de aplicação na arquitetura do playground FOKUS prevê a
implementação de AS, bem como as funcionalidades de execução
necessárias para suporte a vários serviços e aplicações avançadas.
Aplicativos “demo” são utilizados para fins de demonstração e para a
validação dos conceitos e componentes de software, através dos testes
que reproduzem as situações de comunicação da vida real.

2.4.1.6

Servidor de Presença e Localização

As informações de presença e localização podem ser utilizadas em
muitos serviços inovadores. O Open IMS Playground fornece um
servidor de presença que pode ser utilizado para, por exemplo, prover
serviço Push-to-Talk. Este serviço permite funcionalidade walkie-talkie4
com telefones GSM/GPRS ou 3G.

2.4.1.7

Considerações sobre o estudo de MAGEDANZ T. et al

O trabalho desenvolvido por MAGEDANZ T. et al, é importante para
essa dissertação por explorar as funcionalidades e capacidades de um
sistema IMS completo, como o playground FOKUS, tornando claros os
recursos desejáveis para uma ferramenta de laboratório.

Todavia, o IMS Fokus Playground analizado por MAGEDANZ T. et al,
apresenta uma arquitetura excessivamente complexa, que demanda
muitos recursos computacionais para a sua implementação constituindose numa visão típica da comunidade operadora.

4

Um walkie-talkie (mais formalmente conhecido como transceptor de mão) é um transceptor de rádio
ponto-a-ponto, de mão e portátil. A funcionalidade dos walkie-talkies pode ser simulada por telefones
celulares, num serviço conhecido como PTT (Push-To-Talk).
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Esta visão é defendida por MAGEDANZ T. et al, como sendo a única
alternativa válida, já que sistemas menores implementados sobre
soluções de IP-PBX não satisfariam todos os requisitos de uma
operadora de telecomunicações.

2.4.2 A Study of An Open Source IP Multimedia Subsystem Testbed
(TANG J. et al, 2008)

2.4.2.1

Introdução

O trabalho desenvolvido por TANG J. et al (2008), foi muito importante
para esta dissertação por analisar o comportamento de um sistema IMS
de laboratório, detalhando os fluxos de informação no registro e na
chamada através de um core IMS. Sua plataforma de teste foi construída
com a intenção e motivação de fazer pesquisas relacionadas ao
desempenho dos diversos componentes funcionais do IMS e como eles
cooperam entre si para fornecer os recursos aos usuários.

Essa dissertação também se beneficia particularmente do estudo de
TANG J. et al, no seu esforço inicial da caracterização do sistema IMS e
na prova de conceito funcional deste sistema, com seus casos de uso de
registro e sessão do usuário.

As especificações do IMS, de acordo com TANG J. et al, descrevem um
conjunto de componentes funcionais; as interfaces entre esses
componentes; os protocolos e os procedimentos a serem utilizados
nessas interfaces.

O testbed de TANG J. et al, é construído com base no IMS Open Core,
que é um conjunto de componentes funcionais IMS open source. Em seu
estudo, verificou-se nos experimentos que o funcionamento do banco de
ensaio estava em conformidade com a seqüência de mensagens
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fornecidas pelas normas IMS TS 23228 para os casos de registro e
chamadas entre usuários.

2.4.2.2

Componentes Centrais

Os componentes do núcleo funcional do IMS são CSCF e o HSS.
Existem três tipos diferentes de CSCFs: Proxy-CSCF (P-CSCF),
Interrogate CSCF (I-CSCF) e Serving CSCF (S-CSCF). Eles são
responsáveis pelo encaminhamento de sinal e gerenciamento de
sessões.

O HSS é um banco de dados contendo as identidades de usuário,
informações de localização e serviço de dados relacionados. É
responsável pela autenticação, autorização e contabilidade (AAA).

O HSS compartilha uma chave secreta de longo prazo com cada um dos
elementos do usuário para autenticação mútua e para a criação de
Associações de Segurança (SA – Security Associations) durante o
registro.

Estes quatro componentes do núcleo funcional são o coração do plano
de controle de uma rede IMS e o banco de ensaio (testbed) é
desenvolvido para implementar esses componentes.

O P-CSCF é o primeiro componente funcional de contato do UE (User
Equipment) na rede IMS. Ele mantém SAs IPsec (IP Security Protocol)
com os UEs e aplica a integridade e a confidencialidade de proteção e
para a sinalização SIP.

O P-CSCF também pode interagir com o PDF (Policy Decision Function)
para obter informações de QoS (Quality of Service) IP que são utilizadas
para reserva de recursos de banda para os fluxos futuros de mídia.
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O I-CSCF consulta o HSS para resolver o nome do S-CSCF designado
para servir um usuário que está se registrando. Se não houver CSCF
previamente atribuído, o I-CSCF busca recursos do S-CSCF.

Com base nessas informações, o I-CSCF atribui um S-CSCF adequado
para o usuário e encaminha pedidos de registro recebidos ao S-CSCF
atribuído. O I-CSCF também pode atuar como Topology Hiding InterNetwork Gateway (THIG) que esconde a topologia da rede interna das
redes externas.

O S-CSCF atua como um registrador SIP. Ele lida com os processos de
registro e com os dados de autenticação do HSS (Rahman M. et AL, On
secured end-to-end appliance control using SIP, IEEE - 5th Int.
Workshop, Out 2002, pgs. 24-28). Ele também faz a decisão de
roteamento durante o estabelecimento da sessão.

O HSS é a entidade principal de armazenamento de dados. Ele
armazena as identidades dos usuários particulares, as identidades dos
usuários públicos, vetores de autenticação do usuário, a itinerância de
autorização e os nomes atribuídos aos S-CSCFs. Ele também
compartilha uma chave secreta de longo prazo com cada UE para o
estabelecimento de SAs IPsec e para autenticação mútua entre o UE ea
rede durante o registro.

Três tipos diferentes de interfaces são definidas entre cada um dos
principais componentes para sua comunicação:


A interface Gm liga o UE ao IMS, por meio do P-CSCF. Traz
mensagens de sinalização SIP entre o UE e os P-CSCFs.



A interface Mw conecta CSCFs diferentes. O protocolo utilizado para
comunicação entre os CSCFs também é o SIP.



A interface Cx é a interface entre os CSCFs e o HSS. A principal
diferença entre a Cx e as outras duas interfaces é que as
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mensagens transmitidas através desta usam o protocolo Diameter,
ao invés do SIP.

A relação entre esses componentes do núcleo funcional e o UE, bem
como as interfaces é apresentado na Figura 2.3:

Figura 2.3 – Core IMS
Fonte: o autor

Procedimentos

2.4.2.3

Registro de Usuário

O processo de registro do usuário fornece autenticação mútua entre o
UE e a rede IMS usando a autenticação da 3GPP e mecanismo de troca
de chaves (3GPP-AKA / [Third Generation Partnership Project Authentication and Key Agreement]).

O AKA é realizado pelo S-CSCF e o UE através do processo
challenge/response. Além disso, a segurança de acesso ao IMS começa
com o estabelecimento de SAs (Secure Associations) IPsec entre o PCSCF e os UE (ISIM).

Estes componentes fornecem os serviços de proteção da integridade e
confidencialidade para o tráfego que passa entre as duas partes. As SAs
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IPsec são estabelecidas durante a autenticação inicial. Tornam-se
efetivas após a conclusão do processo de autenticação.

São definidas, para todas as SAs, portas protegidas de servidor e
cliente, tanto para o UE quanto para os P-CSCF.

2.4.2.4

Sessão

Dois UE's podem estabelecer sessões, como chamadas de voz ou de
compartilhamento de vídeo entre si, depois de ambos registrarem-se
com êxito na rede IMS. A instalação da sessão é alcançada por
intercâmbios oferta/resposta SDP realizados em mensagens SIP.

A capacidade do IMS para criar aplicações inovadoras e serviços
multimídia deriva dessa capacidade de estabelecer e gerenciar
diferentes sessões multimídia.

2.4.2.5

O desenvolvimento do Testbed e sua operação

O IMS é baseado principalmente nas extensões SIP para o registro e
controle da sessão para torná-lo facilmente integrado às redes
existentes. Assim sendo, seria natural tentar construir um sistema de
IMS pela extensão dos proxies SIP existentes. Há proxies open source
SIP que já estão disponíveis há alguns anos. O SIP Express Router
(SER) é um dos mais comumente utilizados entre eles.

Além disso, desde que o IMS exige consultar o HSS para obter
informações relativas ao registro de usuário e do encaminhamento de
sinalização de mensagens, um HSS é necessário. O IMS Open Core
baseia-se no MySQL e no JavaDiameterStack para se comunicar com
os CSCFs através do protocolo Diameter. Estes CSCFs junto com o
HSS fornecem a base para uma solução open-source do IMS.
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No ensaio, a rede core é composta por quatro Open IMS cores
instalados em quatro sistemas separados Linux, que são conectados a
um hub.

Foi escolhido o OpenIC Lite como o elemento do usuário, uma vez que
este foi também desenvolvido pelo Instituto Fraunhofer FOKUS, o
criador do Open IMS.

O OpenIC Lite também fornece uma simulação característica de perfil
ISIM (IP Multimedia Services Identity Module). Um ISIM é uma aplicação
em que um elemento do usuário compartilha uma chave secreta, de
longo prazo com o HSS, para fins de autenticação de chaves e
estabelecimento de sessão. A aplicação geralmente reside em um
hardware resistente à manipulação, como um cartão USIM (Universal
Subscriber Identity Module), mas o recurso de simulação dá-nos uma
conveniente solução de software.

2.4.2.6

A conformidade do Testbed

Para verificar a conformidade do testbed com os padrões do IMS foram
comparados os traces colhidos durante o registro do UE e o
estabelecimento de sessão, com os fluxos de mensagem especificados
nos padrões do IMS. Os resultados da comparação estão descritos a
seguir:

2.4.2.7

Registro

No IMS, o processo de registro do usuário executa autenticação mútua
entre o UE e a rede IMS, utilizando a autenticação do 3GPP e troca de
chaves (mecanismo 3GPP AKA), baseado em chave secreta de longo
prazo, compartilhada pelo UE e os HSS.
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Foram capturados traces no testbed durante o processo de registro e
foram gerados os fluxos destes ensaios, utilizando a ferramenta de
gráfico do Wireshark. O gráfico resultante é mostrado na Figura 2.4 –
Processo de Registro.

Figura 2.4 – Processo de Registro
Fonte: TANG J. et al,

2.4.2.8

Sessão

No processo de estabelecimento da sessão, são configurados, por
exemplo, o compartilhamento de uma chamada de voz ou vídeo entre
duas partes, utilizando-se mensagens de handshaking.

Foram

capturados

traces

no

testbed

durante

o

processo

de

estabelecimento de sessão e novamente foram gerados gráficos na
ferramenta de gráfico do Wireshark. O gráfico resultante é mostrado na
Figura 2.5.
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Neste teste, Alice origina uma chamada para

Bob seguindo o

procedimento padrão SIP IETF. O CSCF na rede básica encaminha e
processados as mensagens de sinalização que estabelecem a sessão,
em conformidade com as especificações IMS do 3GPP.

Figura 2.5 – Estabelecimento de Sessão5
Fonte: TANG J. et al,
2.4.2.9

Considerações sobre o estudo de TANG J. et al,

O trabalho desenvolvido por TANG J. et al, é importante para essa
dissertação por estudar as provas de conceito para os casos de registro
e sessão (chamada), que são objetos de estudo desta dissertação.

Ele fornece a base de comparação para os resultados esperados pela
implementação proposta nesta dissertação.

5

Neste exemplo a mesma máquina faz papel de I-CSCF e S-CSCF, numa simplificação da plataforma
utilizada por MAGEDANZ T. et al em seu estudo descrito no item 2.4.1, de acordo com a filosofia de
simplificação adotada nesta dissertação.
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2.5 Conclusão

O estudo dos trabalhos correlatos ao tema permitiu uma melhor
definição para o foco desta dissertação, dando maior clareza às
diferenças de conceito entre os estudos apresentados e o objeto desta
dissertação.

Apesar de buscar-se as mesmas funcionalidades estudadas por
MAGEDANZ T. et al, e TANG J. et al, nesta dissertação, buscou-se uma
implementação do IMS que demandasse menor necessidade de
recursos computacionais, filosofia esta já adotada por TANG J. et al, em
seu estudo, mas que nesta dissertação foi melhor explorada.

O estudo do comportamento dos protocolos SIP e SDP, especialmente
nas demonstrações executadas por TANG. J foi fundamental para a
validação do funcionamento do testbed (por ex.: mensagens SIP e SDP
trocadas, confirmações necessárias) e a definição do escopo dos testes
de

validação

da

implementação

final,

que

se

predominantemente nos casos estudados por TANG. J et al.

basearam
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3 IP MULTIMEDIA SUBSYSTEM

Este capítulo apresenta uma análise detalhada da arquitetura central do
IMS, conforme definido pelo standard 3GPP - TS 23.228 - Technical
Specification Group Services and System Aspects; IP Multimedia
Subsystem (IMS) - Stage 2.

Também são estudadas as RFCs que definem os protocolos que
suportam as diferentes funções executadas pelo sistema IMS, como a
RFC 3261 – Session Initiation Protocol para o SIP, a RFC 4566 –
Service Description Protocol para o SDP e as RFCs 2778 – A Model for
Presence and Instant Messaging e 2779 - Instant Messaging / Presence
Protocol Requirements para o sistema de presença.

3.1 Introdução

De acordo com o standard 3GPP - TS 23228 - IP Multimedia Subsystem
(IMS) - Stage 2, o core IMS apresenta elementos em duas camadas. A
Figura 3.1 apresenta a arquitetura do IMS conforme o standard 3GPP TS 23228:
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Figura 3.1 - Arquitetura IMS
Fonte: o autor
Em função do seu papel e recursos envolvidos, os elementos do core
IMS podem ser classificados em dois grupos funcionais: Plano de
Controle e Plano do Usuário, descritos a seguir.

3.2 Plano de Controle

3.2.1 Requisitos de Alto Nível

O suporte para sessões IP multimídia deve ser fornecido de uma forma
flexível para permitir que as operadoras possam diferenciar seus
serviços no mercado, bem como personalizá-los para satisfazer
necessidades específicas dos clientes. Esta flexibilidade deve ser
provida pelo uso das capacidades de serviço em ambos,

redes e

terminais, para a criação e suporte de aplicações IP multimídia.

De acordo com o padrão 3GPP - TS 22.228, as aplicações IP multimídia
devem suportar os seguintes requisitos de alto nível:

31



Sessões IP multimídia devem ser capazes de apoiar uma variedade
de diferentes tipos de mídia. Um conjunto de tipos de mídia deve
ser identificado para garantir a interoperabilidade (por exemplo,
seleção de codec padrão e compressão de cabeçalho).



Dentro de cada sessão IP multimídia, uma ou mais aplicações IP
multimídia devem ser suportadas. Será possível suportar múltiplas
aplicações multimídia IP para fornecer uma experiência de serviço
IP multimídia eficiente, coerente e consistente. Esse suporte
envolve identificar as aplicações que são invocadas pelo assinante,
o entendimento da forma adequada do conjunto de aplicações, e a
resolução das interações da aplicação durante a sessão.



A interligação entre dois domínios IMS deve ser suportada.



O suporte de roaming, com negociação entre as operadoras, para o
serviço e para as capacidades de QoS, se necessário. Essa
negociação deve ser automática e não manual, por exemplo,
quando um outro operador acrescenta uma nova capacidade de
serviço.



O suporte de roaming e de interligação deve incluir a capacidade
otimizada de roteamento de mídia entre operadores IMS, de acordo
com critérios estabelecidos pelas operadoras.



A possibilidade do operador de rede executar políticas de controle
IP para aplicações IP multimídia.



A possibilidade de aplicações multimídia IP serem providas sem
uma redução da privacidade, segurança ou autenticação quando
comparadas às mesmas aplicações sob o serviço de comutação
de circuitos.



O IMS deverá ser capaz de fornecer transcodificação6 (pelo menos
para sessões de voz) sempre que necessário quando dois UEs não
suportarem um codec em comum.

6

Muitas vezes os diferentes domínios de rede implementam diferentes Codecs (Codificadores –
Decodificadores), exigindo transcodificação para que os usuários possam conversar entre eles. Por
exemplo: Entre redes CDMA e GSM deve-se implementar transcoding para operar serviços de voz fim-afim como PTT (Push-to-talk).
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Além disto, como pode ser visto na Figura 3.1, o IMS apresenta ainda
funções de controle de políticas de acesso – PDF (Policy Decision
Function), processadores de meios de acesso – MRFP (Media
Resource Function Processor), funções de controle de meios de
acesso – MRFC (Media Resource Function Control) e MGCF (Media
Gateway Control Function) e funções de controle de transição de meios
– BGCF (Breakout Gateway Control Function).

3.2.2 Plano do Usuário

As sessões IP multimídia devem prover aos usuários a possibilidade de
invocar aplicações IP multimídia para enviar e receber (se aplicável)
comunicações de voz e dados, mesmo em roaming. Isto inclui
interoperação com as atuais redes de voz e dados, tanto fixas (por
exemplo, PSTN, ISDN, Internet, etc) como móveis (redes celulares,
WiMAX, etc). O subsistema core IMS deve apoiar a interoperabilidade
com as redes fixas e móveis de voz e dados de maneira agnóstica à
rede de acesso7.

A Figura 3.2 apresenta o diagrama do framework IMS com os seus
diversos pacotes integrados e a relação entre estes pacotes8.

O escopo desta dissertação aparece nesta figura nos pacotes
hachurados.

7

Como o core do IMS trata apenas o protocolo SIP, ele não é sensível aos domínios de rede de entrada,
onde estão os usuários, isto deve ser tratado pelos servidores de aplicação através da interpretação da
informação do meio de comunicação no protocolo SDP e pelos respectivos media gateways de cada
domínio de rede, que fazem a fronteira lógica entre os equipamentos dos usuários IMS (UE), o core IMS
e os servidores de aplicação.
8
Pacote, pela definição da UML, é um mecanismo de propósito geral para organizar elementos de modelo
em grupos, podendo inclusive, estar aninhado dentro de outros pacotes (pacotes subordinados).
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Figura 3.2- Sistema de Comunicação IMS - Visão Geral UML
Fonte: O autor
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3.2.3

Elementos de controle

Os elementos de controle constituem o núcleo da camada de sinalização
do IMS. Este grupo de elementos é composto por três diferentes tipos de
entidades: proxy/servidor SIP – denominados CSCFs.

Os CSCFs estão encarregados do encaminhamento da chamada e do
controle de sessão, cada um deles concentrando-se em um aspecto
diferente da sessão, conforme sua função específica.

3.2.4 O P-CSCF (Proxy – Call Session Control Function)

O P-CSCF (Proxy CSCF) é o primeiro ponto de contato do usuário no
âmbito do subsistema de controle. Seu endereço é descoberto pelo UE
utilizando-se de mecanismos como o DNS (Domain Name Services), ou
ainda, como observado em algumas implementações, seu endereço é
declarado em um arquivo de configuração da aplicação no UE, ou ainda,
codificado na aplicação.

O P-CSCF comporta-se como um proxy (como definido na RFC 3261),
ou seja, ou ele aceita pedidos e serviços internamente ou os encaminha
ao proxy correspondente de outro domínio. O P-CSCF não deve
modificar a URI de solicitação da mensagem SIP Invite. O P-CSCF pode
comportar-se como um UA (User Agent), ou seja, em condições
anormais, ele pode encerrar ou mesmo gerar transações SIP de modo
independente do UE.

As funções desempenhadas pelo P-CSCF são:


Encaminhar o pedido de registro SIP do UE para um ponto de
entrada determinado, usando o nome do domínio de origem, tal
como previsto pelo UE.
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Encaminhar mensagens SIP provenientes do UE para o servidor
SIP (por exemplo, S-CSCF), cujo nome foi recebido pelo P-CSCF,
como resultado do processo de registro.



Encaminhar o pedido ou a resposta SIP ao UE. Detectar e
gerenciar o estabelecimento de uma sessão de emergência por
tratamento de erro, conforme os procedimentos definidos para o
IMS Stage3.



Geração de CDRs (Call Detail Records).



Manter uma associação de segurança entre si e cada UE, tal como
definido no standard 3GPP - TS 33.203.



Deve realizar compressão/descompressão de mensagem SIP.



Gestão de QoS e controle de recursos de borda. Para mais
informações, ver standard 3GPP - TS 23.207.

3.2.5 O I-CSCF (Interrogating – Call Session Control Function)

O Interrogating-CSCF (I-CSCF) é o ponto de contato dentro da rede de
um operador para todas as chamadas destinadas a um usuário deste
operador ou a um usuário em roaming, atualmente localizado dentro da
área de serviço de rede deste operador.

Pode haver múltiplos I-CSCFs dentro da rede de um operador. As
funções desempenhadas pelo I-CSCF são:


No registro, atribuir um S-CSCF ao usuário,



Atuar como gateway de redireção, fazendo a funcionalidade de
THIG (Topology Hidding IP Gateway).

3.2.6 O S-CSCF (Serving – Call Session Control Function)
O S-CSCF é o nó central do plano de controle. É um servidor SIP, mas
também realiza o controle de sessão. Está sempre localizado na rede
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home. Utiliza as interfaces CX e DX para efetuar o download/upload dos
perfis de usuário com o HSS, não há nenhum armazenamento local de
perfil do usuário no S-CSCF. Todas as informações necessárias são
carregadas a partir do HSS. São funções do S-CSCF:


Tratar registros SIP, permitindo vincular a localização do usuário
(por exemplo, o endereço IP do terminal) e o endereço SIP,



Insere-se no caminho de todas as mensagens de sinalização, e
pode inspecionar todas as mensagens,



Decide a quais servidores de aplicação a mensagem SIP será
transmitida, a fim de estabelecer os serviços,



Fornece serviços de roteamento, geralmente usando resolução
ENUM (Electronic Numbering),



Reforça as políticas do operador de rede

Pode haver vários S-CSCFs na rede por motivos de distribuição de
carga e alta disponibilidade. É o HSS que atribui o S-CSCF a um
usuário, quando é consultado pelo I-CSCF.

3.3 O Home Subscriber Server (HSS)

O HSS é a principal base de dados para o usuário. É a entidade que
contém a informação relacionada com a subscrição para suportar as
entidades de rede que efetuam a manipulação de chamadas/sessões.

Uma rede pode conter um ou vários módulos HSS, eles dependem do
número de assinantes móveis, da capacidade dos equipamentos e da
organização da rede.

Como um exemplo, o HSS oferece suporte aos servidores de controle de
chamada, de modo a completar os procedimentos roteamento/roaming,
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resolver autenticação, autorização, resolução de DNS e endereçamento,
localização das dependências, etc...

O HSS é responsável pela realização das seguintes informações
relacionadas ao usuário:


Identificação

do

usuário,

numeração

e

informação

de

endereçamento;


Segurança das informações do usuário: Informações de controle de
acesso à rede para autenticação e autorização;



Informações de Localização do Usuário: o HSS suporta o registro
de usuário inter-sistemas e armazena informações sobre a
localização inter-sistemas;



Informações do perfil do usuário.

O HSS também gera informações de segurança do usuário, para
autenticação, comunicação mútua e verificação da integridade da
criptografia (chaves).

Os elementos de banco de dados estão intimamente ligados com a
camada de controle. Este grupo de elementos baseia-se principalmente
no HSS e seus diferentes pontos de vista de base de dados 9. Este
servidor mantém informações relacionadas ao usuário, como: perfis,
informações de dados, a localização e a segurança da sessão e
desempenha papel fundamental nas operações de registro e deregistro10 do assinante.

É interessante observar que o usuário tem uma identidade privada no
sistema IMS, denominada private id, que o identifica de maneira única
para o sistema e pode ainda ter várias identidades públicas, que o
identificam perante os vários serviços que ele pode assinar, como
9

Os dados da base do HSS podem ser vistos do ponto de vista do usuário, da operadora ou ainda das
aplicações, os quais usam diferentes atributos da informação para a execução de seus respectivos papéis.
10
De-registro, é o processo no qual o usuário termina a sua sessão IMS.
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identidades de email, on-line messaging e números telefônicos móveis e
fixos.

Estas várias identidades são associadas internamente, na base de
dados do HSS, aos vários níveis de serviço requeridos e às capacidades
de cada rede de acesso.

Deste modo, aplicações, como os sistemas de presença, podem
fornecer a capacidade instantânea quanto ao usuário sobre os vários
serviços que ele eventualmente assine. A Figura 3.3 mostra o diagrama
da base de dados do HSS, conforme definido pelo 3GPP e especificado
segundo a visão informação do modelo RM-ODP, cujo detalhamento
encontra-se no capítulo 4 (cap. 4 Figura 4.13 – Visão Informação – Esquema
Invariante - Objetos Informação).

Figura 3.3 – Base de Dados do HSS
Fonte: O autor

39

O HSS segue uma padronização própria e seu estudo pode ser
aprofundado, através do detalhamento das especificações contidas nos
standards

3GPP TS 23002 – Network Architecture e TS 23008 –

Subscriber Data.

Figura 3.4 – Processo de Registro com consulta ao HSS
Fonte: O autor

A Figura 3.4 mostra a interação do HSS com os outros elementos do
core IMS, durante um evento de registro de usuário, assim como os
respectivos protocolos e mensagens envolvidos entre cada elemento.
Pode-se ver pela figura que além do protocolo SIP, o HSS pode se
comunicar com outros elementos usando o protocolo DIAMETER (3GPP
TS 23229 - Cx and Dx interfaces based on the Diameter protocol;
Protocol details).

3.4 O PDF – Policy Decision Function
O PDF é responsável pelas decisões de política de autorização
baseadas em sessões e informações de mídia relacionadas, obtidas a
partir do P-CSCF.
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Ele atua como um ponto de decisão para o controle das políticas de
serviço do sistema IMS local.

Para a tomada de decisão, o PDF efetua o armazenamento de
informações da sessão e informações relacionadas à mídia (endereços
IP, números de porta, larguras de banda, etc.).

O PDF tem a capacidade de revogar a decisão de autorização a
qualquer momento.

3.5 O MRFC – Multimedia Resource Function Controller
O MRFC (Multimedia Resource Function Controller) é necessário para
suportar serviços de apoio, tais como conferências, anúncios para os
usuários IMS ou transcodificação.

O MRFC interpreta a sinalização SIP recebida via S-CSCF e usa o
protocolo MEGACO (Media Gateway Control Protocol) – RFC 3525, para
controlar o MRFP (Multimedia Resource Function Processor). O MRFC
também pode enviar informações de bilhetagem para o OCS (Online
Charging System).

3.6 O MRFP – Multimedia Resource Function Processor
O MRFP (Multimedia Resource Function Processor) provê no plano do
usuário, recursos que são solicitados e instruídos pelo MRFC.

O MRFP executa as seguintes funções:


A multiplexação de media streams de entrada (de múltiplos
originadores).



Fonte de media stream (para anúncios multimídia).
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Processamento de media stream (por exemplo, transcodificação de
áudio).

3.7 O MGCF – Media Gateway Control Function
O MGCF (Media Gateway Control Function) é um portal que permite a
comunicação entre o IMS e os usuários CS (Circuit Switched). Todo o
controle de chamada de sinalização dos usuários CS é destinado ao
MGCF que realiza a conversão de protocolo entre os protocolos ISUP
(ISDN User Part), ou BICC (Bearer Independent Call Control) e SIP, e
encaminha a sessão para o IMS.

De modo semelhante todas as sessões para usuários CS originadas no
IMS atravessam o MGCF.

3.8 O IMS-MGW – IMS Media Gateway
O IMS-MGW (IMS Media Gateway), por sua vez traduz os protocolos do
plano do usuário. Ele termina as portadoras de canais do CS
(PSTN/ISDN/GSM) bem como fluxos de mídia de IP ou redes ATM
baseadas em PS (Packet Switching) e fornece a tradução entre essas
terminações.

Funções adicionais, tais como codec, interfuncionamento, cancelamento
de eco e verificação da continuidade, também podem ser fornecidas. As
terminações são controladas pelo MGCF.
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3.9 Sistema de Presença

3.9.1 Introdução
Um sistema de presença permite que os usuários subscrevam uns aos
outros e sejam informados das suas mudanças de estado.
3.9.2

O Serviço de Presença

O serviço de presença tem dois conjuntos distintos de clientes, que
podem ser combinados em uma aplicação, mas são tratados como
entidades separadas pelo modelo da IETF.

Um conjunto de clientes, denominados Presentities, provê a informação
de presença a ser armazenada e distribuída. O outro conjunto de
clientes, chamados Watchers, recebe informações do serviço de
presença (Figura 3.5).

Figura 3.5 - Visão genérica do Serviço de Presença
Fonte: O autor

O serviço de presença também faz o papel de Watcher para coletar
informações sobre Watchers e as suas atividades em termos de busca
ou subscrição de informação de presença.
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O serviço de presença pode também distribuir informações de Watchers
para outros Watchers, utilizando os mesmos mecanismos disponíveis
para distribuição de informações de presença.

Alterações de informações de presença são distribuídas aos Subscribers
através de Notificações.

3.9.3 Protocolo de Presença

Aplicações
normalmente

de

presença
protocolos

e

mensagens

independentes,

instantâneas
não-padrão

utilizam
e

não

interoperáveis, desenvolvidos por diversos fornecedores.

O protocolo padrão para troca de mensagens de presença e mensagens
instantâneas do IMS é o XCAP (XML Configuration Access Protocol).

O XCAP é usado para armazenar, alterar e excluir dados relacionados
ao serviço de presença. O XCAP é projetado de acordo com o
framework do HTTP (Hypertext Transfer Protocol), e usa os métodos
HTTP PUT, GET e DELETE para a comunicação sobre a interface Ut.

O XCAP pode assumir dois papéis:


Cliente XCAP, uma função lógica, definida na RFC 4825. O cliente
XCAP fornece os meios para manipular os dados, tais como grupos
de usuários, política de autorização de inscrição, listas de recursos
e informação de estado de presença.



O servidor XCAP também é uma função lógica definida na RFC
4825. O servidor XCAP pode armazenar dados, como grupos de
usuários, política de autorização de inscrição, listas de recursos e
informações de presença de estado.
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Papéis do XCAP
O protocolo XCAP pode assumir os papéis de: PUA (Presence User
Agent), Watcher, PS (Presence Server), RLS (Resource List Server) e
PNA (Presence Network Agent). Estes papéis são exercidos pelo XCAP
e transportados pelo protocolo SIP na sessão de parâmetros da
mensagem SIP.

3.10

Conclusão

O estudo efetuado neste capítulo serve de base para a especificação do
projeto lógico e projeto físico do protótipo de laboratório, por apresentar
os componentes, os comportamentos e a relação entre os protocolos
que irão integrar o sistema IMS proposto.
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4 MODELAGEM DO SISTEMA IMS

4.1 Introdução

Para fins de entendimento de domínio do sistema, e também de
aprendizado da aplicação da linguagem UML à especificação dos
sistemas de telecomunicações, esta dissertação adotou a modelagem do
sistema baseada no modelo de referência Open Distributed Processing
(RM-ODP) para a sua especificação.

O RM-ODP cria uma arquitetura em que o apoio de distribuição,
interoperabilidade e portabilidade podem ser integrados. Esta arquitetura
fornece uma estrutura para a especificação de sistemas ODP.

O RM-ODP é baseado em conceitos precisos, derivados do atual
evolução do processamento distribuído e se utiliza de técnicas de
descrição formal para a especificação da arquitetura.

A norma ISO/IEC 19793 (ODP4UML) fornece um caminho e uma
direção, através da UML, bem como há um exemplo ilustrativo, de um
sistema de biblioteca, que ajuda a melhor compreender a metodologia,
podendo ser aplicada em outras situações, como no caso do objeto
dessa dissertação, para um testbed IMS.

A especificação do sistema IMS proposto, de acordo com a ODP4UML,
é composta pelo diagrama geral do pacote do testbed IMS (Figura 4.2),
com as suas respectivas Visões (Empresa, Informação, Computação,
Engenharia e Tecnologia), junto com as correspondências (EmpresaInformação, Empresa-Computação, Informação-Computação, EmpresaEngenharia, Computação-Engenharia e Engenharia-Tecnologia ).
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4.2 Metodologia de Modelagem do Sistema

4.2.1 RM-ODP
Para a modelagem e especificação da arquitetura do sistema IMS
proposto, será utilizado o modelo de referência da ISO para
especificação de sistemas de processamento distribuído abertos, o RMODP. O RM-ODP provê um framework para especificação de sistemas
que possui quatro elementos fundamentais, a saber:


Uma abordagem de modelagem de objetos para especificação de
sistemas;



A especificação de um sistema em visões distintas, mas
correlacionadas;



A definição de uma infra-estrutura de sistema para proporcionar
transparência na distribuição de aplicações de sistema;



Um framework para avaliação da conformidade do sistema.

4.2.2 Modelagem em Objetos
O

modelo

RM-ODP

prevê

a

modelagem

de

um

sistema

de

processamento aberto distribuído em termos de objetos, conforme
definidos na linguagem UML.

O conceito da modelagem em objetos cobre:


Conceitos básicos de modelagem: fornecer definições rigorosas de
um conjunto mínimo de conceitos (ação, objeto, interação e de
interface) que formam a base das descrições do sistema ODP e
são aplicáveis em todas as visões;



Conceitos de especificação: abordando noções como tipo e classe
que são necessários para o raciocínio sobre especificações e as
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relações entre as especificações, fornecendo ferramentas para a
concepção geral, e estabelecendo normas sobre a especificação
das linguagens;


Conceitos de estruturação: com base nos conceitos básicos de
modelagem e os conceitos para a especificação de estruturas
recorrentes em sistemas distribuídos, e que abrange questões tais
como

política,

nomes,

comportamento,

dependências

e

comunicação.

4.2.3 Especificação em visões

Uma visão (em um sistema) é uma abstração que gera uma
especificação de todo o sistema relacionado a um determinado conjunto
de premissas. O RM-ODP escolheu cinco visões para ser ao mesmo
tempo simples e completo, abrangendo todos os domínios do design
arquitetural de um projeto.

Estas cinco visões, conforme pode ser visto na Figura 4.1, são:


A visão empresa, que está em causa com a finalidade, o âmbito e
as políticas que regem atividades do sistema especificadas no
âmbito da organização de que é parte;



A visão informação, que está preocupada com os tipos de
informações processadas pelo sistema e restrições sobre o uso e
interpretação dessas informações;



A visão computação, que está preocupada com a decomposição
funcional do sistema em um conjunto de objetos que interagem
como interfaces, permitindo a distribuição do sistema;



A visão de engenharia, que está preocupada com a infra-estrutura
necessária ao sistema de suporte à distribuição;



A visão tecnologia, que está preocupada com a escolha da
tecnologia de sistema de suporte à distribuição.
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Empresa
Aspectos de Negócio
Propósito, escopo e políticas
da organização que possuirá
o sistema

Computação

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

Planejamento da aplicação
Decomposição funcional do
sistema em objetos

Sistema
ODP

Tecnologia

Engenharia

Implementação
Distribuição de hardware e
software empregados na
implementação

Tipos de solução
Infraestrutura necessária para
suportar a distribuição da funções

Figura 4.1 - Modelo RM-ODP
Fonte: ISO19793, traduzida pelo autor

4.2.4 UML

A Unified Modeling Language (UML) é uma linguagem visual que provê
mecanismos padrão da indústria para visualizar, especificar, construir e
documentar sistemas de software.

Ela é uma linguagem de modelagem para fins gerais que pode ser
utilizada com todos os principais métodos e objetos e seus componentes
podem ser aplicados a todos os domínios de aplicação (por ex:, saúde,
finanças,

telecomunicações,

aeroespacial)

e

plataformas

de

implementação (por exemplo, J2EE, CORBA ®, .NET).

A UML organiza um modelo de negócios em um número de pontos de
vista (visões), que apresentam diferentes aspectos de um sistema, e
somente através da combinação de todos os pontos de vista pode-se
alcançar uma imagem completa do sistema.
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As visões não são gráficos; seus conteúdos são descritos em diagramas
que são gráficos com elementos do modelo. Um diagrama tipicamente
mostra apenas uma parte da conteúdo, e uma visão e uma visão é
definida com muitos diagramas.

Um diagrama UML contém elementos do modelo, como classes, objetos,
nós,

componentes

generalizações

e

e

relacionamentos

dependências.

Os

tais

como

elementos

têm

associações,
significado

semântico e símbolos gráficos para representá-los.

A UML foi substancialmente expandida pela OMG em 2005 para
produzir versão 2, tornando mais fácil mover-se da modelagem de
processos de negócio para o desenvolvimento de software. As máquinas
de estado e os diagramas de atividades incluem mais recursos para a
descrição precisa do sistema e do controle de fluxo.

Além disso, um mecanismo de extensão com perfis facilita customizar a
UML de uma maneira padronizada, para suporte a domínios específicos.

Essas melhorias foram

essenciais para exprimir os conceitos mais

complexos do RM-ODP, especialmente nas visões computação e
engenharia.

4.2.5 RM-ODP e UML
Atualmente existe um interesse crescente na utilização do sistema de
modelagem UML, no entanto, não é amplamente acordada a
abordagem para a estruturação de tais especificações. Isto adiciona
custo ao adotar o uso de UML para a especificação de sistemas, dificulta
a comunicação entre desenvolvedores e torna mais difícil relacionar ou
mesclar especificações em que existe a necessidade de integrar vários
sistemas de TI.
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O RM-ODP define os conceitos essenciais necessários para especificar
sistemas de processamento distribuído abertos prescrevendo cinco
pontos de vista e fornece um quadro para a estruturação das
especificações

de

sistemas

distribuídos

(

Figura 4.2). No entanto, o RM-ODP não prescreve nem uma notação,
nem um método de desenvolvimento do modelo.

Atendendo à esta necessidade, o padrão ISO/IEC 19793 fornece o
framework necessário para a especificação de sistemas ODP usando
UML. Ele define um tanto a notação para a expressão de tais
especificações baseadas em UML quanto uma abordagem para a
estruturação delas usando a notação, fornecendo assim a base para o
método de desenvolvimento de modelos.

Ao definir como a UML e suas extensões devem ser usadas para
expressar as visões das especificações RM-ODP, o padrão permite que
as visões e a arquitetura ODP forneçam o framework necessário para a
especificação do sistema utilizando a UML.
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Figura 4.2 - Especificação UML do sistema IMS
(Fonte: O autor Ref: ISO/IEC 19793 fig. A.1)
4.3 Visão Empresa
A especificação da visão empresa fornece os conceitos necessários para
modelar um sistema ODP no contexto da empresa ou organização em
que atua. Define também, o propósito, escopo e políticas de um sistema
ODP, assim como fornece a base para a verificação de conformidade
das implementações do sistema

O objetivo do sistema é definido por comportamentos específicos,
enquanto as políticas definem as restrições de comportamento entre o
sistema e o seu ambiente, ou dentro do próprio sistema, relacionadas às
decisões de negócio.

Segundo a norma ISO/IEC 19793, inicialmente é necessário especificar
a visão da empresa, que mostra as comunidades e os objetos
envolvidos. Conforme define a norma (págs. 13 a 22) existem conceitos
fundamentais a serem compreendidos, tais como:
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Comunidade: Definida como um conjunto de objetos empresa, que
interagem desempenhando papéis, que geram comportamentos
(conjunto de ações) para atingir um objetivo.



Objetos Empresa: Um objeto empresa pode ser envolvido em uma
ação de três formas: se participa, é um ator, se mencionado, um
artefato e se for essencial e necessitar de alocação, é um recurso.



Políticas: A comunidade é regida por contratos e políticas que
especificam o acordo entre seus componentes, para atingir o
objetivo e ainda restringe o comportamento dos membros da
comunidade.



Comportamentos: Os comportamentos, de uma comunidade,
podem ser modelados em termos de ações e podem existir na
forma de papéis ou processos, que modelam seqüências de ações,
desempenhadas pelos objetos empresa.

A Figura 4.3 mostra a visão da norma ISO/IEC 19793 sobre estes
conceitos e seus relacionamentos:

Figura 4.3 - Norma ISO/IEC 19793 - Visão Empresa
(Fonte: ISO/IEC 19793 – Figura 4).
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4.3.1 Modelagem - Visão Empresa
Foi adotada a lista de passos abaixo para ordenar e construir os
diagramas da especificação da Visão Empresa. Nota-se que esse
método difere do exemplo apresentado na norma ISO/IEC, pelo fato do
testbed proposto não necessitar, na visão do autor, de alguns dos
passos sugeridos no exemplo da norma:


Identificar e detalhar as comunidades envolvidas no testbed IMS e
seus objetivos.



Definir os comportamentos necessários para as comunidades
atingirem seus objetivos. Identificar os papéis desempenhados
pelos objetos empresa nas comunidades envolvidas.



Definir

os

processos

esperados

para

atingir

os

objetivos.

Detalhando para os principais processos os passos componentes


Identificar os objetos empresa em cada comunidade, os papéis,
artefatos ou recursos que eles desempenham e suas interações.



Identificar

as

políticas

que

governam

os

comportamentos

identificados definidos nos passos anteriores.

4.3.2 Comunidades e Comportamentos:

Para o ambiente de atuação do testbed IMS, foram adotadas duas
comunidades: Usuário e Operadora, que são as mais representativas e
comumente encontradas nos sistemas comerciais, e que já foram
introduzidas no Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica, no item 2.

A Figura 4.4 mostra o diagrama de pacotes da Visão Empresa do
testbed IMS, destacando as comunidades Usuário e Operadora, e os
sistemas componentes do IMS: CSCF, HSS e Serviço.
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Figura 4.4 - Visão Empresa - Sistema Testbed IMS
(Fonte: O autor, Ref: ISO/IEC 19793 fig. A.2).
4.3.3 Objetivos:

Os diagramas de pacote das comunidades podem ser refinados, de
forma a mostrar os seus objetivos, elementos de comportamento e as
políticas que os regem.
A Figura 4.5 ilustra a comunidade Usuário, apresentando três pacotes
adicionais, que contém: os Papéis na comunidade, os Objetos Empresa
Usuário (objetos específicos desta comunidade) e as Políticas do
Usuário. Apresenta, também, uma classe estereotipada “Objetivos do
Assinante”, do tipo «EV_Objective», expressando o objetivo da
comunidade usuário.

55

Figura 4.5 - – Visão Empresa: Objetivo da Comunidade Usuário
(Fonte: O autor, Ref: ISO/IEC 19793 fig. A.3).

A comunidade Operadora tem seu objetivo expresso na Figura 4.6:

Figura 4.6 - – Visão Empresa: Objetivo da Comunidade Operadora
(Fonte: O autor Ref: ISO/IEC 19793 fig. A.3).
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4.3.4 Papéis:
Segundo a ISO/IEC 19793 (pág. 13), um papel é desempenhado por um
ou mais objetos empresa, para gerar uma ação e definir um
comportamento, de forma a atingir o objetivo da comunidade. No sistema
IMS proposto, os papéis identificados estão mostrados na Figura 4.7.

Figura 4.7 - Visão Empresa: Papéis
(Fonte: O autor, Ref: ISO/IEC 19793 fig. A.8).
Para a comunidade Usuário, somente o papel Usuário IMS foi
identificado, enquanto que para a comunidade Operadora, foram
identificados os papéis de: Usuário IMS, Operadora IMS, CSCF, HSS e
Serviço. Há ainda um pacote Iterações, que deve reunir as iterações
(relacionamento entre dois papéis) que eventualmente são necessárias
para se definir os comportamentos.

4.3.5 Processos

Para realizar os objetivos da comunidade, estes devem ser analisados
ou refinados conforme os sub-objetivos. O refinamento recursivo de
objetivos irá produzir um conjunto de sub-objetivos que podem ser
alcançados com os processos adequados.
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A Figura 4.8 ilustra os processos analisados no escopo desta dissertação
para atingir os objetivos das comunidades Usuário e Operadora
definidas anteriormente:

Figura 4.8 - Visão Empresa: Processos
(Fonte: O autor, Ref: ISO/IEC 19793 fig. A.4).
Cada processo pode ser representado por Diagramas de Atividade,
detalhando seus passos («EV_Step») e identificando os papéis
envolvidos («EV_Role») nesses passos, como atores, artefatos (relação
entre um objeto empresa e uma ação «EV_Artefact») ou como recursos.

A modelagem da Figura 4.9 ilustra o processo de Registro/De-registro,
que será utilizado nos experimentos práticos do testbed IMS e que
aparece detalhado no capítulo 5, seção 1.4.15.3.1 – Registro:
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Figura 4.9 - Visão Empresa – Diagrama de Atividades: Processo de Registro/DeRegistro de Usuário
(Fonte: O autor, Ref: ISO/IEC 19793 fig. A.5).
4.3.6 Objetos Empresa:
Após o mapeamento dos processos, os objetos empresa são
identificados e organizados com relação às suas associações, papéis e
artefatos desempenhados nos comportamentos.

Na

figura

Figura

4.10

representa-se

os

objetos

empresa

que

desempenham os papéis identificados na seção 4.3.4 e participam dos
processos descritos na

seção 4.3.5, por meio da associação

«EV_FulfilsRole», atuando portanto como atores.
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Figura 4.10 – Visão Empresa: Objetos Empresa
(Fonte: O autor, Ref: ISO/IEC 19793 fig. A.14).

4.3.7 Políticas:

No último passo do procedimento para especificar a Visão Empresa,
identificam-se as políticas que governam os principais comportamentos
relativos ao sistema. “O pacote Política especifica as políticas da
comunidade, que devem restringir e regular o comportamento de uma
comunidade” (ISO/IEC 19793, 2008, pág. 77).

Foram identificados dois módulos de política para a comunidade
Operadora (Figura 4.11):


Políticas de Acesso: regulam, entre outros, quais usuários tem
acesso ao sistema, se o acesso ao sistema é feito na rede home ou
em roaming e se o acesso é prioritário ou não;



Políticas de Serviço: regulam, entre outros, quais serviços serão
prestados, quais serviços serão prestados a quais usuários e quais
serviços podem ser prestados sobre determinadas redes11.

11

Apesar de o IMS ser por definição do standard agnóstico quanto às redes de acesso, é função do PDF –
Policy Decision Function (que em algumas implementações pode ser um sub-módulo do P-CSCF),
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Foi ainda identificado um módulo de política para a comunidade Usuário:
Políticas de Uso do IMS, que rege o uso do sistema, em função das
aplicações do usuário e das características de cada uma delas12.

Figura 4.11 - Visão Empresa – Políticas do IMS
(Fonte: O autor, Ref: ISO/IEC 19793 fig. A.17).

4.4 Visão Informação
A Visão Informação se preocupa com a modelagem da informação que
será manipulada pelo sistema estudado, sem se preocupar com detalhes
de implementação ou protocolos que serão abordados em outras visões
(Figura 4.12).
decidir baseado nas informações de QOS, se um determinado serviço requisitado sobre uma rede de QOS
inferior ao exigido pelo serviço pode ser prestado ou deve ser recusado, num claro exemplo de política de
controle de acesso.
12
As Políticas de Usuário regulam o uso de certos serviços em função de seu pacote contratado na
Operadora, por exemplo: Aplicações que utilizam transmissão de dados só estão incluídas na assinatura se
ocorrerem sobre redes 2,5G ou 3G, se forem feitas no domínio CS ainda podem ocorrer, mas serão
tarifadas como minutos e não mais como dados, depende do usuário a escolha de usar ou não.
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A visão Informação se divide em três esquemas:


Invariante



Estático



Dinâmico

Figura 4.12 – Visão Informação
(Fonte: O autor, Ref: ISO/IEC 19793 fig. A.21).
4.4.1 Esquema Invariante
Segundo a norma ISO/IEC 19793 (pág. 30), o esquema invariante
especifica, por meio de classes UML, os tipos de um ou mais Objetos
Informação, cujos estados possíveis sempre serão verdadeiros em
qualquer comportamento do sistema.
Para esta representação, mostram-se neste diagrama as associações
entre os principais objetos empresa: Usuário, Operadora, CSCF, HSS e
Serviço, representados por classes abstratas (classe genérica que serve
de base para outras classes), por relações de agregação com a classe
Testbed IMS e suas multiplicidades (cardinalidade).
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Nestas classes representam-se as principais informações (atributos) que
cada elemento manipula (somente são listados os parâmetros principais,
que estão mais envolvidos nos processos, dentre outros parâmetros
existentes) que sempre serão verdadeiros em qualquer comportamento:


Cada usuário deve possuir pelo menos uma identidade pública e uma
privada.



Cada usuário pode realizar um ou mais serviços simultaneamente.



Uma operadora pode se comportar como um usuário do sistema IMS,
quando acessando um sistema pertencente a outra operadora.

Estes atributos estão novamente colocados no HSS para definição do
perfil do usuário, para o sistema IMS. Há ainda outras classes
necessárias para o funcionamento do sistema, como Calendar (para
fornecer as datas/horários para fins de eventos de registro/de-registro e
uso dos serviços com vistas à tarifação).

A Figura 4.13 mostra o diagrama dos objetos informação para o esquema
invariante do sistema Testbed IMS:

Figura 4.13 – Visão Informação – Esquema Invariante - Objetos Informação
(Fonte: O autor, Ref: ISO/IEC 19793 fig. A.22).
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No diagrama de classe da Figura 4.14 apresentam-se as Ações
Informação relacionadas a esta visão, modeladas a partir dos processos
e interações da Visão Empresa.

São expressas por pacotes e especificam os tipos de ação suportados
pelos objetos informação (representados no diagrama da Figura 4.13) no
sistema. Cada ação é responsável pela modificação de estados dos
objetos, representado por estágios na máquina de estados dos
diagramas do esquema dinâmico na seção 4.4.3.

Figura 4.14 - Visão Informação – Esquema Invariante - Ações Informação
(Fonte: O autor Ref: ISO/IEC 19793 fig. A.23).

4.4.2 Esquema Estático

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

Nesta dissertação, optou-se por modelar o estado inicial do sistema,
antes da adição de usuários e da entrada do sistema em uso (por
permitir visualizar o sistema sem e num instante arbitrário (Data Atual -
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Figura 4.15, ou depois de decorrido um período significativo de tempo –
Figura 4.16), com o sistema já em produção, com usuários usufruindo dos
serviços.

No estado inicial (Data Zero) do esquema estático, pode-se observar
somente a existência dos serviços configurados, o objeto calendário, o
objeto IMS e o objeto serviço (Presença).
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Figura 4.15 - Visão Informação - Esquema Estático - Sistema na Data Inicial
(Zero)
(Fonte: O autor, Ref: ISO/IEC 19793 fig. A.24).

Figura 4.16 - Visão Informação - Esquema Estático: Sistema na Data Atual, ou
após decorrido um período significativo de tempo
(Fonte: O autor, Ref: ISO/IEC 19793 fig. A.25).
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4.4.3 Esquema Dinâmico
Segundo a definição da norma ISO/IEC 19793 (pág. 85), no esquema
dinâmico são descritas as mudanças de estados que o sistema assume
com o passar do tempo, ou seja, na evolução do comportamento dos
objetos

informação

no

sistema.

Segundo

a

norma,

estes

comportamentos podem ser expressos por máquinas de estados, e suas
mudanças de estado ocorrem em conseqüência das ações informação
modeladas no esquema invariante da seção 4.4.1.

A Figura 4.17 apresenta a máquina de estado do processo de registro no
testbed IMS.

Figura 4.17 – Visão Informação – Esquema Dinâmico: Diagrama de Estados do
Processo Registro/De-registro
(Fonte: O autor, Ref: ISO/IEC 19793 fig. A.26).
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4.5 Visão Computação
A estrutura básica da especificação da visão computação do sistema é
mostrada na Figura 4.18.

Figura 4.18 – Visão Computação – Testbed IMS
(Fonte: O autor, Ref: ISO/IEC 19793 fig. A.26).
Os elementos de cada pacote são definidos por "componentização" das
funcionalidades especificadas nas visões empresa e informação,
identificando primeiramente as operações básicas e agrupando-as por
interfaces (Figura 4.19)13.

Figura 4.19 – Visão Computação – Modelos de Objeto
(Fonte: O autor, Ref: ISO/IEC 19793 fig. A.31).

13

Na modelagem dos objetos computação do testbed IMS foram utilizadas as mesmas interfaces definidas
pelas especificações do 3GPP para o core do IMS, facilitando a associação com os standards do 3GPP.
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Estas interfaces definem as operações que lidam com dados (ver Tipos
de Dados abaixo) como parte de seus parâmetros e valores de retorno
(Figura 4.20).

Figura 4.20 – Visão Computação – Modelos de Interfaces
(Fonte: O autor, Ref: ISO/IEC 19793 fig. A.32).
Os tipos destes parâmetros estão especificados no pacote “Tipo de
Dados” (Figura 4.21).

Figura 4.21 – Visão Computação – Tipo de Dados
(Fonte: O autor, Ref: ISO/IEC 19793 fig. A.34).
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4.6 Visão Engenharia

A especificação da visão engenharia do sistema começa com a
definição dos objetos básicos de engenharia (BEO) e seus respectivos
canais de comunicação, conforme mostrado na

Figura 4.22.

Figura 4.22 – Visão Engenharia – Objetos Básicos de Engenharia (BEO)
(Fonte: O autor, Ref: ISO/IEC 19793 fig. A.34).

Segue-se então com a definição do domínio da comunicação, onde
serão referenciados os protocolos utilizados para a comunicação entre
os objetos básicos de engenharia. Os canais são então refinados em
objetos de protocolo, sendo associados a cada protocolo utilizado no
sistema.

No caso desta dissertação, devido ao fato destes objetos comunicaremse principalmente utilizando o protocolo SIP, a modelagem fica bastante
simplificada, conforme pode ser visto na Figura 4.23.
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Figura 4.23 – Visão Engenharia – Domínio da Comunicação
(Fonte: O autor, Ref: ISO/IEC 19793 fig. A.34).

Nota-se neste caso que, apesar do protocolo SIP ser o único meio de
transporte das mensagens, o protocolo SDP descreve as sessões para
todos os objetos de engenharia, criando o seu próprio domínio de
comunicação.

O SDP descreve também o codec utilizado nas sessões de chamada
entre o UE e o P-CSCF, representado pelo domínio de comunicação
G.711, já que o protocolo definido pelo G.711 forma seu próprio domínio
para estes dois objetos de engenharia..

4.7 Visão Tecnologia

A especificação da visão tecnologia do sistema IMS apresenta um
objeto apenas, que é a própria implementação do testbed IMS, que será
detalhada no capítulo Implementação da Arquitetura de Laboratório
IMS.

Figura 4.24 – Visão Tecnologia
Fonte: O Autor
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4.8 Correspondências:
4.8.1 Correspondência entre as Visões Empresa e Informação:
É feito um mapeamento direto14 entre cada objeto empresa e os
respectivos objetos informação. Cada objeto informação recebeu as
mesmas denominações dos objetos empresa, porém estes (objetos
informação) retratam informações manipuladas ou que “armazenam
informações relevantes sobre os objetos empresa”,conforme mostrado
na Figura 4.25:

Figura 4.25 - Correspondência Empresa-Informação
Fonte: O Autor

De acordo com

o item 7.4.2

da norma ISO 17793,

nestas

correspondências é importante que se retrate para cada objeto empresa,
o papel na comunidade, a política, a ação e o processo (todos esses
itens constituem a Visão Empresa) e para quais objetos informação
(esquemas invariante e dinâmico) estão associados .

14

Conforme pode ser visto no diagrama, a correspondência é expressa pelas setas que indicam a
dependência dos objetos informação de seus respectivos objetos empresa, o que implica que qualquer
mudança nos objetos empresa irá impactar os objetos informação correspondentes.
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4.8.2 Correspondência entre as Visões Empresa e Computação:
Aqui mostra-se como os objetos empresa são mapeados em objetos
computacionais.De acordo com o ítem 7.4.3 da norma, pode ocorrer que
para alguns objetos não haja correspondência.

Figura 4.26 - Correspondência Empresa-Computação
Fonte: O Autor
A Figura 4.26 mostra como o objeto empresa Usuário é mapeado no
respectivo objeto computacional UE (User Equipment). Novamente
utilizou-se o mapeamento direto, com a mesma denominação para os
objetos computação em relação aos objetos empresa.

4.8.3 Correspondência entre as Visões Informação e Computação:
O mapeamento entre objetos informação e objetos computação é
estabelecido elegendo-se os objetos computação que manipulam
atributos pertinentes aos objetos informação. O exemplo da Figura 4.27
mostra as correspondências dos atributos do objeto informação Usuário
e o objeto computação UE.
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Figura 4.27 - Correspondência Informação-Computação
Fonte: O Autor

4.8.4 Correspondência entre as Visões Empresa e Engenharia:
De forma similar ao item 4.8.4, o mapeamento entre objetos empresa em
objetos básicos de engenharia é estabelecido elegendo-se os objetos
básicos de engenharia que manipulam atributos pertinentes aos objetos
empresa.

O exemplo da Figura 4.28 mostra as correspondências dos atributos do
objeto empresa Usuário e o objeto básico de engenharia UE.

Figura 4.28 - Correspondência Empresa-Engenharia
Fonte: O Autor
4.8.5 Correspondência entre as Visões Computação e Engenharia:
A correspondência entre estas duas visões também é direta, pois os
objetos são os mesmos, apenas analisados de pontos de vista
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diferentes, sendo exploradas suas interfaces na visão computação e
seus canais de comunicação na engenharia.

Cada objeto engenharia corresponde a um conjunto de um ou mais
objetos básicos computação (e todos os canais que os conectam). Cada
interface computação corresponde exatamente a uma interface de
engenharia.

4.8.6 Correspondência entre as Visões Engenharia e Tecnologia:
A correspondência entre estas duas visões é direta, o nó de engenharia
IMS corresponde diretamente ao objeto tecnologia Testbed IMS, e a
regra de correspondência a ser aplicada é a mesma do item 4.8.5
(Norma ISO/IEC 19793, pg. 58).

Cada objeto de engenharia corresponde a um conjunto de um ou mais
objetos de tecnologia. A correspondência e os padrões implementáveis
para cada objeto de tecnologia são dependentes da escolha da
tecnologia.

A especificação do ponto de vista de engenharia não tem qualquer
correspondência com a implementação.

Os objetos de engenharia e suas interfaces correspondem a objetos da
tecnologia e suas interfaces e, assim, se tornarão a fonte de informação
básica para testar o ponto de vista da tecnologia (Figura 4.29).

Figura 4.29 - Correspondência Empresa-Engenharia
Fonte: O Autor
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5 IMPLEMENTAÇÃO DA ARQUITETURA DE LABORATÓRIO
IMS

5.1 Projeto Físico: Visão Tecnologia
Neste capítulo será apresentada a implementação da quinta Visão –
Tecnologia do testbed IMS.

Para atender à proposta desta dissertação, de construir um testbed IMS
de pequena escala computacional, possível de ser utilizado em sala de
aula, de fácil construção, configuração e uso, o sistema IMS proposto
foi construído utilizando-se um servidor Proxy SIP baseado em software
open-source portado para execução em hardware embedded15.

Nesta dissertação, contrariamente ao estudo de MAGEDANZ T. et al,
optou-se por atingir capacidades semelhantes às encontradas no
testbed de seu estudo através de uma implementação baseada em um
IP-PBX. Com base nestes requisitos, optou-se por implementar o
laboratório utilizando-se um servidor SIP como proxy, com as funções de
CSCF,

HSS

e

presença

integradas,

facilitando

em

muito

a

implementação e os testes.

Assim, optou-se por uma distribuição do Asterisk OpenPBX chamada
Askozia (www.askozia.org), especial para execução em hardware
embedded, que demanda poucos recursos computacionais e permite a
exploração dos casos de uso propostos nesta dissertação.

Foram utilizados computadores portáteis e celulares, com suporte WiFi
para as demonstrações práticas. Os experimentos foram realizados por

15

Um sistema embedded ou embutido, é um sistema de computador projetado para executar uma ou
algumas funções dedicadas, muitas vezes com restrições de computação em tempo real. Ele é incorporado
como parte de um dispositivo completo, muitas vezes incluindo hardware e peças mecânicas. Conhecido
por alguns autores como sistema embarcado.
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meio de execução dos processos de registro, chamadas e atualização
de status de presença, conforme detalhamento feito no capítulo 3.

O Askozia já integra as funções CSCF e também as funções de registro
de assinantes e base de dados (HSS). O registro e atualização de
presença será demonstrado através da facilidade de presença
disponível nos clientes em execução nos PCs de teste (XLite).

A Figura 5.1 mostra a implementação final do laboratório com todos os
componentes utilizados nos testes.

Figura 5.1 – Visão física do testbed
Fonte: O Autor
Para a visualização dos fluxos de informações dos testes e os seus
respectivos dados no protocolo SIP será utilizado o analisador de
pacotes Wireshark (www.wireshark.org). Além deste, também pode-se
utilizar os logs gerados pelo software cliente utilizado (XLite –
www.counterpath.com). A Figura 5.2 traz a topologia lógica do testbed
IMS.
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Notebook#1
192.168.0.140

Conexão
WiFi

Conexão
Fast
Ethernet

Conexão
WiFi

Notebook#2
192.168.0.141

Conexão
WiFi

Dlink Wireless
Router
192.168.0.1

Askozia SIP
Server
192.168.0.250

Fone WiFi
192.168.0.142

Figura 5.2 – Topologia Lógica do testbed IMS
Fonte: O Autor
5.2 Servidor SIP
5.2.1 Hardware

O servidor SIP, por questões de simplicidade, será desenvolvido sobre
uma plataforma PC embedded. Nesta dissertação em especial, optouse por um hardware compatível com a arquitetura X86 da Intel, sendo
que após análise das opções disponíveis no mercado, a escolha
acabou recaindo sobre uma placa Wrap, com processador AMD Geode
LX de 700Mhz e 256MB de memória RAM, tendo ainda como
dispositivo de armazenamento um cartão flash de 1GB (Figura 5.3).
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Figura 5.3 – Placa Wrap – Vista em tamanho real
Fonte: O Autor

5.2.2 Software

O Askozia PBX é um sistema de telefonia SIP completo. Ele
implementa um servidor proxy SIP, uma base de dados para
configuração das extensões que pode ser caracterizada como um
subconjunto do HSS, um servidor de presença embutido e é
configurado através de uma interface web intuitiva e de fácil utilização
(Figura 5.4). Foi projetado para funcionar em sistemas com poucos
recursos, estando perfeitamente adaptado ao hardware escolhido.
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Exige menos de 15 MB para instalação de seu pacote de software
baseado em Linux, possui também prompts em várias línguas, música
em espera, conferência e voice mail. Suporta ainda mais de 160
módulos do Asterisk que podem ser configurados para soluções
personalizadas.

Figura 5.4 – Interface WebGUI do Askozia PBX
Fonte: O Autor

5.3 Testes
Foram realizados testes de registro, chamadas e atualizações de
presença utilizando-se o testbed IMS proposto. Os resultados destes
testes são analisados a seguir:
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5.3.1 Registro
O processo de registro inicia-se com um pedido do cliente para se
registrar no Proxy, na Figura 5.5 temos o fluxo do registro, iniciando-se
na mensagem da linha 2, com o comando REGISTER sendo enviado
do cliente para o servidor SIP. A resposta do servidor ao registro é o
200 OK (ver Figura 4.9 - Visão Empresa – Diagrama de Atividades: Processo
de Registro/De-Registro de Usuário).

Figura 5.5 – Fluxo de Mensagens - Registro
Fonte: O Autor
Após o 200 OK, o servidor SIP envia uma requisição de notificação
(NOTIFY), com um conteúdo XML anexado, esta mensagem é a
atualização de presença, conforme detalhado na Figura 5.6:
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.
Figura 5.6 – Método SIP NOTIFY - Presença
Fonte: O Autor
5.3.2 Chamada
O processo de chamada inicia-se com um comando INVITE do cliente
para o destino da chamada através do servidor SIP.

Na Figura 5.7 temos o fluxo da chamada pelo lado do chamador,
iniciando-se no comando INVITE sendo enviado do cliente para o
servidor SIP, passando pelos sucessivos estágios de notificação pelo
servidor, como o Trying e o Ringing, até o Ack do cliente remoto,
passando pelo 200 OK do servidor com o campo SDP que descreve a
sessão.

Finalizando a chamada, ocorre a seqüência: iniciando-se no BYE e
finalizando-se no 200 OK.
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Figura 5.7 – Fluxo de Mensagens – Chamada Originada no Cliente
Fonte: O Autor
Na Figura 5.8 temos o detalhe da sessão descrita pelo protocolo SDP,
onde pode-se ver, entre outros, a SIP URI do cliente (Contact), o
método usado (INVITE). Na Figura 5.9 estão as características da
sessão (Media Description), com o protocolo, o formato e a taxa de
amostragem utilizada pelo codec de áudio (conforme visto na Figura 4.23
– Visão Engenharia – Domínio da Comunicação).

Figura 5.8 – Método SIP Invite – Descrição da Sessão
Fonte: O Autor
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Figura 5.9 – Método SIP Invite – Descrição da Sessão
Fonte: O Autor
Na Figura 5.10 tem-se o fluxo da chamada do lado receptor, com os
mesmos métodos INVITE, Trying e o Ringing, até o Ack do cliente,
sendo que neste caso, o sentido das mensagens é inverso ao
chamador.

Figura 5.10 – Fluxo de Mensagens – Chamada Terminada no Cliente
Fonte: O Autor
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5.3.3 Presença
A aplicação de presença informa o estado dos participantes do domínio
do servidor SIP quanto ao seu estado (Figura 5.11).

Figura 5.11 – Status de Presença – Clientes SIP
Fonte: O Autor

O processo de atualização inicia-se com um comando NOTIFY do
servidor SIP para o cliente contendo juntamente com o comando SIP,
um pacote de comandos XML que carregam a informação de presença
dos contatos do cliente atualizada pelo servidor de presença.

A Figura 5.12 ilustra o processo, nesta sequência pode-se ver o método
NOTIFY e a mensagem XML com o comando de presença e o status
“on the phone” para o contato 7543, sendo enviado para a SIP URI do
usuário “Phone2” pelo servidor SIP de presença em 192.168.0.250
(porta SIP padrão: 5060).
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Figura 5.12 – Mensagem de Atualização de Presença
Fonte: O Autor

Estas

mensagens

de

atualização

de

presença

refletem

o

comportamento do sistema de presença do IMS conforme descrito nos
itens 3.9.2 O Serviço de Presença, e 3.9.3 Protocolo de Presença.

Nota-se ainda a similaridade do comportamento apresentado pelo
sistema IMS estudado nesta dissertação e o comportamento obtido por
TANG J. et al, em seu estudo, o que pode ser especialmente visto nos
casos de registro e chamada vistos neste capítulo.
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6 CONCLUSÃO,
DIFICULDADES
DESENVOLVIMENTOS FUTUROS

ENCONTRADAS

E

6.1 Conclusão
Dados os resultados obtidos nos testes efetuados no sistema do
testbed IMS, conforme visto no capítulo 5 pode-se afirmar que os
objetivos do trabalho foram atingidos.

A implementação de um testbed IMS de pequena escala foi
demonstrada e documentada desde a concepção do sistema até a sua
demonstração final. Esse testbed é funcional sob os aspectos avaliados
de registro de usuários IMS, chamadas e atualização dos estados de
presença dos clientes.

Esta implementação é simples o suficiente para encorajar outros
pesquisadores

a

utilizá-la,

e

eventualmente

a

aumentar

suas

capacidades por meio de adição de outros módulos de software ou pela
implementação de novas capacidades nos clientes.

Seguindo a mesma linha de estudo de TANG J. et al, do ponto de vista
das demonstrações, porém trabalhando sobre uma implementação
ainda mais compacta do IMS, esta dissertação comprova que o uso de
uma ferramenta mais simples como proxy SIP, não significa perder as
capacidades funcionais do IMS.

Foram estas capacidades funcionais que permitiram validar os casos de
uso de registro e sessão demonstrados por TANG J. et al, em seu
estudo do comportamento de um sistema testbed IMS, utilizando-se a
implementação proposta nesta dissertação.
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O estudo da UML e do modelo RM-ODP foi fundamental para a
concepção e a modelagem do sistema, refinando os conceitos
aplicados e permitindo um maior foco no assunto do tema da
dissertação e o relacionamento entre ambos.

Este

estudo

também

foi

importante

para

a

documentação

e

especificação do sistema e sua posterior prova conceitual, sem o que o
trabalho desta dissertação não teria atingido seus objetivos.

Todo este esforço combinado por fim cumpriu seu papel de contribuir
para o aumento do conhecimento tanto no uso do modelo RM-ODP na
especificação dos sistemas de telecomunicação, bem como no
comportamento e funcionalidade dos sistemas IMS e suas capacidades
quanto

ao

estabelecimento

e

controle

das

sessões

de

telecomunicações.

6.2 Dificuldades Encontradas

Quanto às dificuldades encontradas é importante citar a falta de
experiência do autor com a modelagem UML, sendo uma sugestão para
futuros desenvolvimentos, que utilizam o modelo RM-ODP que se tenha
um maior embasamento teórico na UML e sua aplicação.

Também foram encontradas dificuldades na aplicação da UML ao
sistema IMS segundo o modelo RM-ODP. Neste ponto, a norma
ISO/IEC 19793 é uma boa referência, mas ainda existe um caminho a
percorrer, pois a própria norma deixa algumas decisões em aberto,
dificultando uma padronização das especificações que seguem a sua
linha de aplicação.
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6.3 Desenvolvimentos Futuros

Um possível caminho para a expansão do conceito deste testbed seria
acomodar outras aplicações para suportar sistemas de tráfego
inteligente ou ainda aplicações avançadas de presença baseadas em
capacidades ou em localizações específicas dos usuários.

Pode-se ainda explorar o desenvolvimento do protocolo SIP sobre os
sistemas IPV6 e as capacidades avançadas de roteamento e QoS do
IPV6 face aos requisitos funcionais do IMS, atendendo à própria
padronização do 3GPP, que adota o IPV6 como requisito para os
sistemas IMS desde o release 6 das especificações de arquitetura do
IMS, publicado no segundo semestre de 2004.

Uma outra frente de desenvolvimento futuro seria a implementação
desta arquitetura utilizando-se o conceito de cloud computing,
permitindo assim a implementação e o estudo dos vários componentes
em separado, criando as condições necessárias para estudos de
mobilidade avançada e serviços rich media16, típicos das redes de
quarta geração.

Por fim, pode-se ainda trilhar o caminho do desenvolvimento de
plataformas comerciais, utilizando-se os conceitos de modelagem dos
serviços de telecomunicações apresentados nesta dissertação. A base
do IMS deste estudo permite a extrapolação dos casos e dos
comportamentos para que se implemente uma ampla gama de produtos
comerciais explorando estes conceitos.

16

O termo rich media é um sinônimo para multimídia interativa.
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