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RESUMO 
 

Atualmente, os usuários desejam obter, fornecer, compartilhar e interagir com informações e 

serviços com conteúdo multimídia em qualquer lugar, a qualquer momento e com qualquer 

dispositivo. Para que isso seja possível, um dos grandes desafios é assegurar a QoS (Quality 

of Service) fim a fim (entre o usuário final e a organização provedora de serviço) para a 

disponibilização de serviços móveis e interativos com conteúdo multimídia para os usuários 

finais. Em geral esse tipo de serviço têm maior exigência de QoS, pois além dos parâmetros 

de redes, possuem parâmetros específicos para áudio, imagem e vídeo, além de exigirem 

sincronização de áudio e vídeo, e a QoS fim a fim deve considerar parâmetros de QoS sob a 

percepção do usuário final. Com isso, o objetivo deste trabalho é propor um método para o 

levantamento de parâmetros de QoS para o estabelecimento de USLAs (User Service Level 

Agreements - Acordo do Nível de Serviço do Usuário) entre a organização provedora de 

serviço e o usuário final  para serviços móveis e interativos com conteúdo multimídia em um 

ambiente de convergência tecnológica. 

O método consiste em quatro passos: 1. identificação do serviço a ser oferecido ao usuário 

final e elaboração de um grafo em árvore, que tem como objetivo identificar outros serviços 

que podem compor o serviço a ser oferecido ao usuário final; 2. mapeamento dos parâmetros 

de QoS em um metamodelo; 3. validação do metamodelo, para que se possa extrair do 

metamodelo os parâmetros de QoS; 4. elaboração do USLA.  

Este trabalho propõe um primeiro passo para solucionar a falta de métodos padronizados para 

o estabelecimento de USLA para serviços móveis e interativos com conteúdo multimídia sob 

a percepção do usuário final. Além de facilitar a identificação e composição de serviços e 

parâmetros, por meio de um metamodelo que proporciona a integração de classes de serviços 

que podem ser facilmente reutilizadas e customizadas, de acordo, com o tipo de serviço 

oferecido pela organização provedora de serviço e pela necessidade do usuário final. 

 

Palavras-Chaves: Qualidade de Serviço (QoS) fim a fim. User Service Level Agreement 

(USLA). Serviços Móveis e Interativos. Conteúdo Multimídia. Método. Metamodelo. 

 



 
 
 
 

ABSTRACT 
 

In these days the final users wish to obtain, to furnish and to interact using interactive services 

with multimedia content anywhere, anytime and with any kind of user device. One of the 

biggest challenges is to assure the End-to End Quality of Service (E2E QoS) in the delivering 

of the interactive and multimedia services for moving users. In general, this kind of users have 

more strict requirements needs, because, besides of the computer network parameters, they 

need specify specific parameters like sound, image and video and their synchronization, on 

the users´ point of the view – perceived QoS. 

The main objective of this thesis is to present the application of a method for eliciting the E2E 

QoS parameters aiming the establishment of the User Service Level Agreement – USLA 

between the service provider and the final user applied to interactive and mobile services with 

multimedia content, inserted on a technological convergence environment. 

The method is a four steps method that consists of (1) an identification of the service to be 

offered to the final user and the elaboration of a tree graph aiming the identification of the 

composition of the service by other services (2) mapping the QoS parameters in a metamodel 

(3) validation of the metamodel, and extraction of the E2E QoS parameters (4) elaboration the 

USLA.  

This thesis proposes a first step to solve the lack of standardized methods for the 

establishment of the USLA for interactive and mobile services with multimedia content under 

the users´ perception. Besides of facilitating the identification and the composition of services 

and parameters, using a metamodel, that provides the integration of classes of services, that 

can be easily reused and customized, according, with the type of service offered for the 

service provider to the final user. 

 

Key-Words: End-to End Quality of Service (E2E QoS). User Service Level Agreement 

(USLA).  Interactive and Mobile Services. Multimedia Content. Method. Metamodel. 
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 1. INTRODUÇÃO 

Atualmente, vivemos em uma sociedade onde o foco principal é a informação. A sociedade de 

uma forma geral passou por uma grande evolução depois da sociedade industrial e pós-

industrial e, atualmente, passa por mais uma evolução que é chamada de sociedade de 

informação. Na sociedade de informação atual, os usuários cada vez mais desejam obter, 

fornecer, compartilhar e interagir com informações e serviços com conteúdo multimídia, em 

qualquer lugar, a qualquer momento e utilizando qualquer dispositivo. Sendo necessário para 

isso, que alguns aspectos sejam considerados, como, a mobilidade, a qualidade de serviço 

(QoS – Quality of Service) e a interatividade. 

A mobilidade e a qualidade de serviço representam dois aspectos que se tornaram comuns no 

cotidiano. É indiscutível a facilidade do serviço móvel de voz, que permite a comunicação 

falada entre pessoas localizadas em qualquer lugar, desde que possuam um terminal e redes de 

acesso adequadas, além da evolução dos serviços móveis e com conteúdo multimídia que 

envolvem dados, áudio, imagens e/ou vídeo. Quanto à qualidade de serviço, são cada vez 

maiores as preocupações com esse aspecto, pois muitas aplicações envolvem conteúdo 

multimídia e os usuários finais estão cada vez mais exigentes, desejando serviços adequados 

que atendam suas necessidades a custos baixos (FONTES, 2003). O terceiro aspecto, a 

interatividade, vem crescendo nos últimos anos, principalmente em conjunto com os serviços 

móveis e com conteúdo multimídia, devido à necessidade desses serviços oferecerem algum 

grau de interatividade aos usuários finais. 

Aliados a esses três aspectos estão os sistemas de telecomunicações que trouxeram nos 

últimos anos evoluções aos dispositivos e redes sem fio multiserviço, transportando dados, 

áudio, imagens e vídeos, incorporando radiodifusão e várias formas de acesso sem fio, a fim 

de permitir o suporte a aplicações móveis e interativas com conteúdo multimídia (KARAM 

JÚNIOR, 2006).  

Com isso, os usuários no seu cotidiano têm dispositivos, como: telefones celulares, Personal 

Digital Assistants (PDAs) e Notebooks, geralmente conectados a redes de acesso wireless, tais 

como: GPRS (General Packet Radio Service), CDMA (Code Division Multiple Access), GSM 

(Global System for Mobile Communication), EDGE (Enhanced Data rate for Global 

Evolution), Wi-Fi, WiMax, UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) ou 

futuramente para recepção DVB-H (Digital Video Broadcasting-Handheld), ATSC 

(Advanced Television Systems Committee) e ISDB (Integrated Services Digital Broadcasting) 

de acordo com a adoção do padrão de TV digital do país. 
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Esse cenário atual tende a evoluir, para um ambiente que suporte a convergência tecnológica, 

que possibilite o uso integrado de diferentes tecnologias para disponibilização de serviços 

móveis e interativos com conteúdo multimídia, sendo que um dos grandes desafios é 

assegurar a QoS fim a fim para esse tipo de serviço. Considera-se neste trabalho que o QoS 

fim a fim, é a QoS estabelecida entre a organização provedora de serviço e o usuário final.  

Em geral, serviços móveis e interativos com conteúdo multimídia têm maior exigência de 

QoS fim a fim, pois além dos parâmetros de redes, possuem parâmetros específicos para 

dados, áudio, imagem e vídeo, além de exigirem sincronização entre essas mídias. Devido a 

isso, para esse tipo de serviço a QoS é mais evidente sob a percepção do usuário.  

1.1. Objetivo 

O objetivo geral desta tese é propor e mostrar a aplicabilidade, através de um estudo de caso, 

de um método para determinar conjuntos de parâmetros de QoS para o estabelecimento de 

SLAs (Service Level Agreements - Acordo do Nível de Serviço) entre a organização 

provedora de serviço e os usuários finais, dentro de determinadas classes de serviços móveis, 

interativos e com conteúdo multimídia em ambientes de convergência tecnológica. Neste 

trabalho o SLA será chamado de USLA (User Service Level Agreements - Acordo do Nível de 

Serviço do Usuário), pois o enfoque do contrato do nível de serviço estabelecido será sempre 

entre o usuário final e a organização provedora de serviço. 

Para atingir o objetivo proposto, será considerada a existência de um dispositivo multiuso 

móvel, com capacidade de acesso a serviços e/ou informações interativas com conteúdo 

multimídia capaz de trabalhar com diferentes tecnologias de redes de acesso e transitar dentro 

da mesma tecnologia ou entre tecnologias diferentes, definido como handover, horizontal ou 

vertical, respectivamente. 

Este trabalho está em consonância com os demais trabalhos que vêm sendo desenvolvidos 

pelo grupo de pesquisadores do Laboratório de Sistemas Abertos (LSA) e faz parte da 

evolução do projeto INSTINCT (IST-507014) parcialmente financiado pela Comissão 

Européia. 
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1.2. Justificativa  

Na sociedade de informação atual, o acesso a serviços e/ou informações não mais se dá por 

meio de um único canal de comunicação e, muito menos fixamente (KARAM JÚNIOR, 

2006). É real e observável a evolução das telecomunicações, das tecnologias que suportam a 

mobilidade e serviços com conteúdo multimídia, dos dispositivos móveis e a criação de novos 

serviços e facilidades de acesso a informações. Com isso, surge também a preocupação com a 

garantia de QoS aos usuários finais, pois o provimento de serviço deve ser transparente, sem 

interrupção do fornecimento e de acordo com os requisitos de qualidade estabelecidos no 

contrato – USLA (User Service Level Agreement) – entre o usuário final e a organização 

provedora de serviço. Todos os níveis de serviços intermediários entre o usuário e a 

organização provedora de serviço, como por exemplo: redes de acesso, backbones e 

aplicações, devem ser totalmente transparentes ao usuário final. 

Pode-se considerar que existem três grandes principais dificuldades de se identificar os 

parâmetros de QoS sob o ponto de vista do usuário final e especificá-los no USLA que são: a 

falta de métodos padronizados para essa identificação, a falta de entendimento do conceito de 

QoS fim a fim e a falta de tecnologia de medidas dos parâmetros de QoS. Devido a essas 

dificuldades, atualmente, as SLAs na maioria dos casos, não levam em consideração 

parâmetros de QoS sob a percepção dos usuários e, geralmente, são considerados apenas 

parâmetros tecnológicos e de rede nos acordos, mas com a evolução das exigências dos 

usuários, dos serviços móveis e interativos com conteúdo multimídia em um ambiente de 

convergência tecnológica e da competição de mercado entre as organizações provedoras de 

serviços, esse cenário tende a mudar, e métodos de definição de QoS percebida, técnicas de 

medida dos parâmetros de QoS e padronizações ficarão cada vez mais relevantes no 

provimento de serviços aos usuários finais.  

Com isso, este trabalho propõe um primeiro passo para o equacionamento desse problema, 

que é a proposição de um método para determinar conjuntos de parâmetros de QoS fim a fim 

para o estabelecimento de USLAs entre a organização provedora de serviço e o usuário final, 

dentro de determinadas classes de serviços móveis e interativos com conteúdo multimídia em 

ambientes de convergência tecnológica. Podendo servir de subsídio para o estabelecimento de 

processos de medidas específicas desses parâmetros em um trabalho futuro. 
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1.3. Estrutura do Trabalho 

Este primeiro capítulo apresenta a contextualização e a relevância deste trabalho com enfoque 

no panorama tecnológico. 

O capítulo dois apresenta os conceitos de QoS aplicados a serviços móveis e interativos 

aplicáveis e relevantes para os capítulos seguintes deste trabalho. Nesse capítulo são descritos 

conceitos sobre convergência tecnológica, mobilidade, handover, multimídia, interatividade e 

qualidade de serviço (QoS). 

O capítulo três propõe o método para identificação de parâmetros de QoS  e para o 

estabelecimentos de USLAs para serviços móveis e interativos com conteúdo multimídia,  

baseado em uma arquitetura convergente em camadas com enfoque na QoS fim a fim. 

O capítulo quatro apresenta um estudo de caso para aplicação do método proposto em um dos 

cenários do projeto INSTINCT e a geração de um USLA estabelecendo um conjunto de 

parâmetros de QoS entre o usuário final e a organização provedora de serviço sob a percepção 

do usuário final. 

O capítulo cinco apresenta as conclusões, sua aplicabilidade e propostas de continuidade deste 

trabalho.  
 

 

 



 
 
 

5 
 

2. CONCEITOS DE QoS APLICADOS A SERVIÇOS MÓVEIS E 
INTERATIVOS 

Neste capítulo são apresentados os principais conceitos aplicados neste trabalho, que são: 

convergência tecnológica, mobilidade, handover, multimídia, interatividade e qualidade de 

serviço (QoS). Além desses conceitos existem outros que serão utilizados neste trabalho, mas 

esses foram considerados os principais, pois têm como objetivo uniformizar conceitos amplos 

nas áreas de sistemas de informação, telecomunicações, multimídia entre outras, que muitas 

vezes possuem entendimentos diversos nas diversas áreas. 

2.1. Convergência Tecnológica 

O termo convergência tecnológica atualmente é evidenciado em diversas áreas, como: 

comunicação, economia, computação, telecomunicações, produção, entre outros setores, em 

escala mundial. Porém existem várias vertentes para sua conceituação, alguns autores limitam 

o conceito a aspectos técnicos das redes de comunicações, outros apresentam um conceito 

mais abrangente. 

Sob o ponto de vista tecnológico e considerando somente a palavra convergente, pode-se 

considerar alguns conceitos de convergência específicos, como listados a seguir (FREIRE; 

SOARES, 2002): 

• Convergência de rede: é a integração entre ambientes distintos em nível físico, de 

dispositivo ou de arquitetura, como por exemplo, a integração de voz e dados. A 

convergência de redes, pode ainda ser subdividida em: 

- Convergência de payload: é o transporte de diferentes tipos de informação na mesma 

unidade de dado. Por exemplo, transporte de dados e voz no mesmo formato; 

- Convergência de protocolo: é a mudança de multiprotocolos para um único protocolo 

na rede, por exemplo, IP (Internet Protocol). As redes convergentes são projetadas 

para suportar um protocolo e prover serviços necessários a vários tipos de 

informações, por exemplo, voz, dados e vídeo;  

- Convergência física: ocorre quando os payloads trafegam pelos mesmos equipamentos 

da rede física; 

- Convergência de dispositivo: descreve a tendência na arquitetura dos dispositivos de 

rede em suportar diferentes tecnologias de rede em um mesmo sistema. Por exemplo, 
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suporte a transmissão de pacotes Ethernet, roteamento IP e comutação ATM 

(Asynchronous Transfer Mode); 

- Convergência de arquitetura: criação de arquiteturas comuns de rede que satisfaçam 

ambos os requisitos de redes locais e de longo alcance.  

• Convergência de Aplicações e Serviços: uma mesma aplicação ou serviço adapta-se a 

diferentes dispositivos com diferentes tecnologias de rede de acesso. Por exemplo: 

telefonia fixa, telefonia móvel e TV digital; 

• Convergência de Dispositivos: um mesmo dispositivo com suporte a diferentes 

tecnologias de rede de acesso. Por exemplo: WiMAX, DVB-H (Digital Video 

Broadcasting-Handheld) e ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line). 

Pode-se citar algumas definições que conceituam a palavra convergência tecnológica, como o 

publicado pela Comissão Européia de Telecomunicações (COMISSÃO EUROPÉIA, 1997), 

onde se considera que a convergência tecnológica é a capacidade de diferentes plataformas de 

rede servirem de veículo a serviços essencialmente semelhantes, ou a junção de dispositivos 

do usuário, como o telefone, a televisão e o computador. O conceito de convergência 

tecnológica (CUNHA, 2004) é definido como a capacidade do uso de uma mesma plataforma 

de rede de telecomunicação para transporte de diferentes serviços: telefonia, vídeo, música e 

Internet.  

Porém, como não há uma conceituação formal para esse termo, neste trabalho a convergência 

tecnológica será conceituada de forma mais ampla e sob o aspecto de sistemas de informação, 

como o uso integrado de diferentes tecnologias para disponibilização de serviços móveis e 

interativos com conteúdos multimídia que permite que o usuário final tenha acesso as suas 

informações e serviços em qualquer lugar, através de qualquer rede de acesso, a qualquer 

momento e utilizando qualquer dispositivo. Para isso, é necessária a integração de diferentes 

tecnologias, captura e difusão de informações, incluindo a Internet e diferentes redes de 

acesso, inclusive que permitam mobilidade.  

A convergência tecnológica alia avançadas técnicas de integração de sistemas computacionais 

distribuídos e redes de computadores com sistemas de telecomunicações. O resultado é a 

disponibilização de serviços e aplicações móveis e interativas com conteúdos multimídia 

através de um dispositivo multiuso móvel. Sendo que este dispositivo multiuso móvel deve ter 

capacidade de acesso a serviços e/ou informações interativas com conteúdo multimídia, 

capacidade de trabalhar com diferentes tecnologias de redes de acesso e capacidade de 

transitar dentro da mesma tecnologia (handover horizontal) ou entre tecnologias diferentes 

(handover vertical), com garantia de qualidade de serviço ao usuário final. 
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A criação de um ambiente convergente não é trivial, pois está além da integração e 

interoperabilidade de sistemas de informação tradicionais, há a necessidade do 

desenvolvimento de aplicações convergentes, onde as informações e aplicações podem conter 

dados, imagens, áudio e vídeo, ou seja, conteúdo multimídia, sendo transmitido em ambas as 

direções por diferentes tecnologias de rede de acesso, inclusive redes de acesso móveis. 

Devido a isso, um ambiente convergente possui particularidades em aspectos variados, como: 

necessidade da definição de padrões computacionais, de redes e de telecomunicações, garantia 

de QoS, comutação de diferentes tecnologias de acesso e arquitetura distribuída. 

O conceito de convergência tecnológica muitas vezes é confundido com o conceito de 

interoperabilidade, devido a isso, a seguir são apresentados alguns conceitos de 

interoperabilidade. 

Segundo Wegner apud Rocha (2000, p.16) conceitua interoperabilidade como “a habilidade 

de dois ou mais componentes de software cooperarem, independente de linguagem, interface 

e plataforma de execução”. Heiler apud Rocha (2000, p.16) conceitua interoperabilidade 

como “a habilidade de sistemas distribuídos em grande escala trocarem serviços e dados entre 

si”. Karam Júnior (2006, p.3) conceitua interoperabilidade como “a habilidade de cooperação 

entre dois componentes ou sistemas, trocando serviços e dados entre si, baseado em padrões 

aceitos e utilizados no mercado, sendo fundamental para isso que tais sistemas sejam abertos”. 

A grande diferença entre a interoperabilidade e a convergência, é que a interoperabilidade é a 

capacidade de trabalho em conjunto com outros sistemas e aplicações independentes, baseado 

em padrões aceitos e utilizados no mercado, que têm como objetivo final a integração de 

sistemas. Enquanto, a convergência visa adaptar um mesmo serviço a diferentes meios de 

comunicação e tecnologias de rede de acesso, permitindo que os usuários finais acessem as 

suas informações e serviços em qualquer lugar, em qualquer momento, de qualquer rede, por 

qualquer dispositivo, através de uma interface de usuário coerente, com qualidade de serviço 

adequada e de forma transparente ao usuário. Isso exige fundamentalmente capacidade de 

mobilidade, portabilidade de aplicações e conteúdo, interconexão e interoperabilidade entre 

sistemas, plataformas e operadores. 

A seguir nos itens 2.1.1. e 2.1.2. são apresentados os fatores que influenciam na convergência 

tecnológica e os benefícios da convergência tecnológica. 
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2.1.1. Fatores que influenciam na Convergência Tecnológica 

A convergência tecnológica é composta de fatores que estão além do enfoque tecnológico. 

Segundo Shepard (2000), autor do livro Telecomunications Convergence, a convergência 

tecnológica é composta de três fatores básicos: tecnologia, empresa e serviço. Sendo que a 

relação entre esses três fatores é essencial, pois a tecnologia é o meio facilitador para oferecer 

serviços aos usuários finais; a empresa é a entidade que produz, distribui e/ou gerência os 

serviços de acordo com a demanda de mercado e as regras de negócio da empresa; e o serviço 

é a forma de solução para atender usuários finais. Os três fatores são considerados 

importantes, mas os dois primeiros fazem o último ser possível, e se o último não for 

alcançado, os dois primeiros não fazem sentido. 

Além dos três fatores citados por Shepard (2000), observou-se neste trabalho que existem 

outros fatores importantes, conforme apresentado na figura 2.1. e descritos a seguir. 
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Figura 2.1 - Fatores que compõem a Convergência Tecnológica. 

 

• Mercado: é o fator que modifica o comportamento da sociedade e, conseqüentemente, 

influenciam nas regras de negócios das empresas, e afeta o estabelecimento de 

normas. Por exemplo: competitividade e globalização de mercado, demanda de 

informações e serviços pelos usuários e parceria entre empresas; 
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• Empresa: é o fator representado pela entidade que produz, distribui e/ou gerência os 

serviços de acordo com a demanda de mercado, as regras de negócio da empresa, as 

normas estabelecidas e a inovação tecnológica; 

• Tecnologia: é o fator que representa o meio facilitador para oferecer o serviço. A 

tecnologia afeta o estabelecimento de normas e as regras de negócio da empresa, além 

de propiciar a geração de inovação; 

• Normatização: é o fator que estabelece normas e padrões tecnológicos, que tem papel 

regulador. Por exemplo: ISO (International Standards Organization), TCP/IP 

(Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Esse fator é afetado pelo mercado, 

pelas empresas e pela inovação tecnológica que impulsiona a criação das normas e 

padrões bem definidos para sua utilização. 

• Serviço: é o fator que fornece a solução para atender aos usuários finais, sendo gerado 

diretamente pelos fatores empresa e tecnologia.  

O enfoque deste trabalho está no fator de serviço e tecnologia. Os demais fatores são 

utilizados apenas indiretamente, de acordo, com a necessidade dos mesmos no trabalho.  

2.1.2. Benefícios da Convergência Tecnológica 

Neste item são listados alguns dos benefícios que se pode obter com a convergência 

tecnológica (FREIRE; SOARES, 2002) e, conseqüentemente, nos serviços que podem ser 

oferecidos aos usuários finais. 

• Fornecer oportunidade de geração de novas classes de serviço e/ou informações acessíveis 

em qualquer lugar, a qualquer momento e com qualquer dispositivo, de acordo com as 

necessidades dos usuários finais, o que não pode acontecer sem a convergência 

tecnológica; 

• Disponibilizar novos serviços modificando os modelos de negócio e gerando novas 

oportunidades de ganho, devido à utilização de conteúdo multimídia, interatividade e 

mobilidade;  

• Utilizar mais eficientemente equipamentos e recursos de rede melhorando a eficiência das 

tecnologias de redes de acesso; 

• Possibilitar a interoperabilidade entre sistemas que não poderiam interoperar sem a 

convergência, propiciando a utilização de protocolos padrões que suportam diferentes tipos 

de informação, como por exemplo: dados, áudio, imagem e/ou vídeo; 
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• Incentivar a criação de novos dispositivos, com o objetivo de melhorar a relação de 

interface homem-máquina e, conseqüentemente, a percepção do usuário em relação ao 

serviço; 

• Utilizar padrões de computação e telecomunicações, visando obter serviços integrados de 

telefonia, dados, vídeo, imagem e/ou áudio, e com isso, uma maior disponibilização de 

informações e serviços, para que se possa ter acesso às informações rapidamente e de 

forma transparente para o usuário. 

2.2. Mobilidade 

Mobilidade é a habilidade de usuários ou outras entidades em movimento se comunicarem e 

acessarem serviços independentemente de mudança de localização ou ambiente. O grau de 

disponibilidade pode depender de diversos fatores, incluindo capacidade de acesso de rede, 

acordo do nível de serviço entre o usuário final e a organização provedora de serviço, entre 

outros. Mobilidade inclui a capacidade de usar uma determinada aplicação, ou serviço, sem a 

interrupção de sua atividade através de várias tecnologias, permitindo o movimento entre 

pontos de acesso sem fio (ITU, 2004). 

Dependendo do tipo de serviço fornecido ao usuário final, mobilidade pode ser confundida 

com nomadismo. Nomadismo é o termo que define o movimento freqüente com fixação 

temporária, sendo que a computação nômade implica no uso de dispositivos portáteis em 

conjunção com tecnologias de comunicações móveis viabilizando ao usuário o acesso aos 

seus dados e informações, remotamente, a partir de qualquer lugar que esteja visitando. Nesse 

caso o usuário se fixa em algum ponto para acessar aplicativos ou serviços de maneira remota, 

permanecendo desconectado enquanto está em trânsito (KARAM JÚNIOR, 2006). 

Devido o enfoque deste trabalho que é mobilidade e, conseqüentemente, o fornecimento de 

serviço de modo ininterrupto em qualquer localização física serão tratados apenas serviços 

móveis. 

2.3. Handover  

O termo handover ou handoff surgiu na telefonia móvel celular como sendo o processo de 

transferência de uma chamada entre células de forma transparente para o usuário final quando 
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em movimento, visando manter a qualidade da ligação (FOROUZAN, 2006). Atualmente, 

esse termo se expandiu e existem outras definições complementares a handover que envolvem 

a troca de rede acesso e tecnologia. Um exemplo seria a transferência de tráfego de uma rede 

celular para uma rede WiMax, ou de uma rede celular para uma rede de TV digital. 

Neste trabalho handover, será classificado em handover horizontal que é definido como a 

transferência de tráfego de serviço móvel e interativo com conteúdo multimídia operando em 

uma mesma tecnologia, como por exemplo: a troca de células no caso de tecnologia celular ou 

a troca de área de cobertura no caso de tecnologia WiMax. E handover vertical que é definido 

como a transferência de tráfego de serviço móvel e interativo com conteúdo multimídia 

operando em tecnologias diferentes, como por exemplo: troca de tecnologia celular para 

tecnologia de TV digital.  

O handover tem como objetivo interoperar diferentes redes de acesso e tecnologias com 

características técnicas diferentes mantendo a qualidade e transparência de serviço ao usuário 

final. De acordo com Gabus (2006) interoperar diferentes redes de acesso é “o procedimento 

de interoperação para manter a integração”.  

Neste trabalho handover será considerado um pré-requisito para o oferecimento de serviços 

interativos e móveis com conteúdo multimídia, em um ambiente de convergência tecnológica 

com qualidade de serviço ao usuário final. 

2.4. Multimídia  

Segundo Wang apud Tannenbaum (1998) multimídia é a combinação de elementos de texto, 

gráficos e imagens com ou sem movimento para apresentação de informações de forma 

agradável ao usuário. Em seu livro Theoretical Foundations Multimedia (TANNENBAUM, 

1998) define multimídia como o meio de interagir com apresentações computacionais que 

incluem pelo menos duas das seguintes mídias: texto, áudio, imagens estáticas e dinâmicas.  

Multimídia pode ser classificada em mídia contínua e mídia estática, para isso, é considerado 

o comportamento temporal da mídia, ou seja, mídias que não mudam com o tempo são 

denominadas estáticas ou discretas, como por exemplo: imagens estáticas. Enquanto que as 

mídias contínuas ou dinâmicas possuem dimensão temporal, como por exemplo: animações, 

áudio e vídeo (BECKER; MONTEZ, 2004). 
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Neste trabalho são considerados serviços com conteúdo multimídia, quaisquer serviços cujo 

conteúdo possuam pelo menos duas mídias, sendo que esses serviços com conteúdo 

multimídia também podem ser interativos. 

2.5. Interatividade 

O termo interatividade é variado e amplo. Entretanto, o termo interação vem de épocas 

passadas e possui várias definições para diferentes áreas, como (BECKER; MONTEZ, 2004): 

engenharia, física, comunicação, psicologia, geografia e biologia. Do ponto de vista 

lingüístico, segundo o dicionário Aurélio (FERREIRA, 2005) interação é a “ação que se 

exerce mutuamente entre duas ou mais coisas, ou duas ou mais pessoas; ação recíproca”, e 

interatividade é “1. Caráter ou condição de interativo. 2. Capacidade (de um equipamento, 

sistema de comunicação ou de computação, etc) de interagir ou permitir interação”. Sendo 

que interagir é “agir reciprocamente” e interativo é “1. relativo a interação. 2. Diz-se de 

recursos, meios ou processo de comunicação que permite ao receptor interagir ativamente 

com o emissor. 3. Relativo a sistemas, programas, procedimentos em que o usuário pode ou 

deve continuamente intervir no curso das atividades computacionais fornecendo dados ou 

comandos.” 

Segundo Steuer apud Becker; Montez (2004) afirma que a interatividade está relacionada à 

extensão de quanto um usuário pode participar ou influenciar na modificação imediata, na 

forma e no conteúdo de um ambiente computacional. 

A interatividade no âmbito deste trabalho é algo que vai além de apresentar informações ao 

usuário, como se ele fosse mero recipiente passivo. Interatividade é uma forma do usuário 

interagir, ou seja, se comunicar ativamente com o serviço digital, com tempo de resposta 

adequado para o serviço oferecido, buscando as informações, recuperando-as, integrando-as, 

processando-as, interagindo e construindo novos conhecimentos. Serviços cujos conteúdos 

usam diferentes mídias digitais e interatividade, podem ser classificados como serviços 

interativos com conteúdo multimídia. 
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2.6. Qualidade de Serviço (QoS) 

O termo Qualidade de Serviço, ou simplesmente QoS (do inglês Quality of Service), surgiu 

originalmente da qualidade da comunicação através das redes de computadores para descrever 

características técnicas de transmissão de dados (MELO, 2001)(VOGEL, 1995). Algumas 

definições de QoS sob o ponto de vista de redes de computadores são apresentadas a seguir: 

• Segundo Freire e Soares (2002, p.363), autores do livro Redes Convergentes, QoS é 

“habilidade de alocar largura de banda, tempo e outros recursos de rede separadamente 

para as estações diferentes, tipos de comunicação, etc”.  

• Segundo Melo (2001, p.11) QoS “é a habilidade que uma rede tem de prover melhor 

serviço para um determinado tráfego em tecnologias como: IP, Frame-Relay, ATM, 

Ethernet e outras”.  

Uma referência no tratamento de QoS em redes de computadores é Modelo OSI (Open 

Systems Interconnection) que tem um número de parâmetros de QoS para descrever a 

velocidade e a confiabilidade de transmissão, como: atraso, taxa de erro e probabilidade de 

falha de conexão. Esses parâmetros são utilizados nas camadas de protocolo e não são 

diretamente observados ou verificados pela aplicação. Isso é aceitável quando a comunicação 

de redes era usada na maior parte do tempo para dados, mas somente isto não é satisfatório 

para serviços que provêm conteúdo multimídia e/ou interatividade, que necessitam de outros 

requisitos (DANESHMAND et al, 1997)(TANENBAUM, 2003)(VOGEL, 1995). Com isso, o 

termo QoS vem se expandindo visando englobar além de redes de computadores, hardware, 

sistemas operacionais, e diferentes tipos de aplicações e serviços que permitam suportar a 

convergência tecnológica, mas ainda existe pouco consenso ou uma conceituação formal 

única. Com isso, são apresentadas algumas definições de QoS de forma ampla. 

O Reference Model Open Distributed Processing (RM-ODP) apud Vogel (1995, p.10), refere-

se à QoS como “um conjunto de requisitos de qualidade no comportamento coletivo de um ou 

mais objetos”. 

Segundo Vogel (1995, p.10) QoS sob o ponto de vista de serviços multimídia “é a 

representação do conjunto de características qualitativas e quantitativas de um sistema 

multimídia distribuído, necessário para alcançar a funcionalidade requerida de uma 

aplicação”. Sendo que funcionalidade inclui apresentação de dados multimídia para os 

usuários e satisfação desses usuários.  

Segundo a recomendação E. 800 do ITU-T apud Freire e Soares (2002, p.46), QoS é “o efeito 

coletivo provocado pelas características de desempenho de um serviço, determinando o grau 
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de satisfação do usuário. Serviço é o conjunto de funções oferecidas ao usuário por uma 

organização e usuário é qualquer entidade externa da rede que utiliza suas conexões para 

comunicação”.  

Sob o ponto de vista de sistema de informação QoS (SHEPARD, 2000) é a qualidade que 

deve ser apresentada pelos serviços oferecidos pela aplicação, que é especificado pelo usuário 

desses serviços na forma de requisitos de qualidade no momento em que o serviço é 

solicitado. 

Neste trabalho QoS é definida sob o ponto de vista de sistemas de informação e sob a 

percepção do usuário final em um ambiente de convergência tecnológica, como a qualidade 

que deve ser apresentada ao usuário final pelos serviços móveis e interativos com conteúdo 

multimídia oferecidos por uma organização provedora de serviço em um ambiente de 

convergência tecnológica. Sendo que essa qualidade é obtida através de um conjunto de 

parâmetros que devem atender a especificação do serviço descrito no USLA. A seguir, são 

apresentados alguns conceitos que completam o entendimento desse conceito de QoS. 

• Usuário: é qualquer entidade externa que contratou o serviço. O usuário é o ponto inicial 

para todas as considerações de QoS, com isso, a interface do usuário deve ser apropriada e 

o controle de QoS (através de redes, protocolos, sistema operacional e hardware) deve ser 

transparente; 

• Organização Provedora de Serviço: entidade responsável por disponibilizar o serviço 

contratado pelo usuário final; 

• Informação: conjunto estruturado de dados, áudio imagem e/ou vídeo que podem ser 

armazenados e recuperados. Sendo que a informação pode gerar conteúdo multimídia;  

• Conteúdo Multimídia: conjunto estruturado de informações articuladas para veiculação 

em formato multimídia de acordo com o serviço e o dispositivo utilizado pelo usuário 

final. Com isso, conteúdo são informações que passam por processos de edição, 

organização e sincronismo entre mídias; 

• Serviço: conjunto de aplicações devidamente estruturadas e concatenadas oferecidas aos 

usuários finais por organizações provedoras de serviço. Sendo que os serviços são 

definidos de acordo com as regras de negócio da empresa, visando atender as 

necessidades dos usuários finais. Alguns exemplos de serviços são: ensino à distância, 

telemedicina, serviços de mensagens, serviço de localização e vídeo sob demanda 

(FREIRE; SOARES, 2002);  
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• Aplicação: implementação de um conjunto de requisitos funcionais e não-funcionais que 

possibilita que os serviços sejam oferecidos aos usuários finais, sendo que as aplicações 

são transparentes aos mesmos; 

• USLA (User Service Level Agreements): é um documento formal de acordo entre o 

usuário final e a organização provedora de serviço, que tem como objetivo definir os tipos 

de serviços e os níveis de qualidade de serviço que a organização provedora de serviço se 

compromete a disponibilizar, além de cláusulas legais. O USLA serve como uma 

ferramenta de comunicação e de prevenção de conflitos, sendo um documento “vivo” 

(constantemente deve ser atualizado para revisão do acordo, adequação dos serviços e 

negociação de ajustes no acordo), e é base para garantir que ambas as partes usarão os 

mesmos critérios para avaliar a qualidade do serviço (FREIRE; SOARES, 

2002)(GOMES; FAUBO; MENEZES, 2005); 

• Parâmetros: são características inerentes ao projeto de rede, aplicação ou serviço. Sendo 

que através dos valores desses parâmetros pode-se verificar se a QoS está sendo atendida 

(TANENBAUM, 2003). Os parâmetros de QoS fim a fim devem ser escolhidos de acordo 

com o ambiente e o tipo de serviço contratado, pois devido as suas características 

particulares necessitam de parâmetros diferentes. Os parâmetros devem estar dentro de 

limites bem definidos (valor mínimo e máximo), o que é chamado de requisito. Sendo que 

os parâmetros não estão localizados em um único equipamento ou componente da rede, 

envolvendo diversos tipos de equipamentos, camadas de protocolo, tecnologias, serviços e 

necessidades do usuário final. Por exemplo, alguns parâmetros de redes são 

(TANENBAUM, 2003): confiabilidade, atraso, largura de banda, precisão, 

disponibilidade, jitter, taxa de erro e vazão. Alguns exemplos de parâmetros para serviços 

com conteúdo multimídia são: tempo de resposta, qualidade percebida de vídeo, qualidade 

percebida de sincronização entre áudio e vídeo; 

• Requisitos: são os valores dos parâmetros de QoS fim a fim, geralmente sendo 

representado pelos valores mínimos e máximos aceitáveis para um determinado serviço, 

que garantem o nível de QoS (TANENBAUM, 2003). Por exemplo, numa aplicação de 

acesso a informações com conteúdo multimídia, um parâmetro de QoS seria atraso, o 

nível de QoS aceitável para esse parâmetro seria ter um requisito, por exemplo, entre 100 

à 200 milisegundos, considerando desde a ação do usuário no dispositivo, até  o 

reconhecimento dessa ação pela aplicação.  
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3. PROPOSTA DO MÉTODO PARA IDENTIFICAÇÃO DE 
PARÂMETROS DE QoS 

Este capítulo apresenta a proposta do método para identificação de parâmetros de QoS 

aplicados a serviços móveis e interativos, com conteúdo multimídia em um ambiente de 

convergência tecnológica. Para isso, será apresentado o modelo da arquitetura convergente em 

camadas com enfoque na QoS fim a fim entre a organização provedora de serviço e o usuário 

final, que tem como principal objetivo determinar o domínio para a proposição do método 

para o levantamento de parâmetros de QoS para estabelecimento de USLAs. 

 3.1. Arquitetura Convergente  

A figura 3.1-a apresenta uma arquitetura convergente em camadas, que modela o fluxo de 

informações e a relação de QoS fim a fim entre as organizações provedoras de serviço 

(camada organização provedora de serviço) e os usuários finais (camada usuário) que é o 

enfoque deste trabalho, e a figura 3.1-b apresenta um cenário tecnológico, dessa arquitetura, 

com o objetivo de exemplificar a figura 3.1-a (LSA, 2006). 

Pode-se definir arquitetura convergente como um modelo o qual integra tecnologias de 

telecomunicações, comunicação de dados em redes convergentes, conjunto de mídias, 

convergência de aplicações e terminais, computação, captura e difusão de informações, 

incluindo Internet, e que alia técnicas de integração de sistemas computacionais distribuídos e 

de redes de computadores com sistemas de telecomunicações, com o objetivo de permitir 

qualquer serviço, a qualquer momento, a qualquer lugar, por qualquer dispositivo, com 

garantia de QoS.   

A seguir, são descritas as camadas da arquitetura convergente apresentadas na figura 3.1-a. 

• Camada Organização Provedora de Serviço: Responsável por fornecer serviços ao usuário 

final;  

• Camada Sistema da Organização Provedora de Serviço: Responsável pela produção de 

serviços em diversos formatos, cada serviço com suas necessidades específicas de QoS. 

Esta camada serve como balizamento de infraestrutura, trabalhando com um cenário 

heterogêneo, ou seja, as aplicações devem estar preparadas para operar em diversas 

tecnologias de dispositivos de usuários; 
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Figura 3.1-a - Arquitetura lógica convergente em camadas. 
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Figura 3.1-b - Cenário Tecnológico da arquitetura convergente em camadas. 

 

• Camada Acesso da Organização Provedora de Serviço: Responsável pelo acesso ao 

backbone dos sistemas das organizações provedoras de serviços através de tecnologias de 

rede de acesso de alta velocidade, como por exemplo: ATM (Asynchronous Transfer 

Mode), Frame Relay ou SDH (Synchronous Digital Hierarchy); 
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• Camada Backbone: Responsável pela interconectividade e interoperabilidade de redes de 

acesso dos usuários e organizações provedoras de serviços de forma transparente para o 

usuário final e para o serviço; 

• Camada Acesso do Usuário: Responsável pelo acesso de usuários ao backbone através de 

tecnologias de rede de acesso; 

• Camada Dispositivo: Responsável pela interface entre o usuário e o dispositivo que 

permita interatividade, mobilidade e conteúdo multimídia. Nesta camada considera-se um 

dispositivo multiuso, que suporte diferentes redes de acesso, tecnologias e handover 

horizontal e vertical; 

• Camada Usuário: Usuário final, ou simplesmente usuário, é qualquer entidade externa que 

contrata um serviço, sendo esse o ponto inicial para todas as considerações do serviço que 

lhe é prestado, incluído a interface apropriada e transparente com níveis de controle de 

QoS pré-definidos. 

Além das camadas apresentadas na figura 3.1-a, os sistemas de gerências de QoS, de redes e 

de segurança são essenciais, pois permeiam todas  essas camadas na arquitetura lógica. A 

seguir é apresentada uma breve descrição desses sistemas.  

• Sistema de gerência de QoS: responsável pela monitoração e controle de QoS, pela 

garantia de QoS de aplicações, serviços e conteúdo para os usuários finais, de acordo, com 

os USLAs; 

• Sistema de gerência de redes: responsável por monitorar e gerenciar redes de acesso e 

backbones, mantendo a qualidade e a disponibilidade da rede em todo fluxo de 

informação, inclusive na comutação entre as tecnologias de acesso; 

• Sistema de gerência de segurança: responsável por monitorar e gerenciar requisitos de 

segurança, como: controles de acesso, criptografia, segurança de dados, assinaturas 

digitais e normas de segurança em geral. 

De acordo com o objetivo deste trabalho que é propor um método para determinar conjuntos 

de parâmetros de QoS para o estabelecimento de USLAs (User Service Level Agreements) 

entre a organização provedora de serviço e o usuários finais, dentro de determinadas classes 

de serviços móveis e interativos com conteúdo multimídia em ambientes de convergência 

tecnológica, o enfoque da tese é representado na figura 3.1-a pela linha pontilhada.  Todas as 

camadas intermediárias entre o usuário e a organização provedora de serviço (sistema de 

organização provedora de serviço, acesso da organização provedora de serviço, backbone, 

acesso do usuário e dispositivo), devem ser totalmente transparentes ao usuário final. Com 
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isso, o método proposto enfatiza a composição de serviços e os parâmetros de QoS sob a 

percepção dos usuários final. 

O cenário apresentado na figura 3.1-b, é a forma pictórica de apresentar os vários atores, 

dispositivos ou tecnologias envolvidas em cada uma das camadas da arquitetura convergente 

apresentadas neste item.  

3.2. Método para levantamento de parâmetros de QoS para estabelecimento de 
USLAs 

A obtenção de QoS  adequada implica no atendimento de um serviço contratado pelo usuário, 

que deve ser determinado no USLA (conceituado no item 2.6). Sendo que o USLA difere de 

acordos genéricos, usuais, pré-estabelecidos para todos os usuários, visto que o USLA obriga 

a organização provedora de serviço a manter o nível de serviço especificado em contrato com 

um usuário final em particular, de acordo com o que ele deseja, ou seja, no USLA devem ser 

especificados o(s) tipo(s) de serviço(s) contratado(s), o(s) tipo(s) de dispositivo(s) 

utilizado(s), o(s) tipo(s) de handover oferecido(s), a(s) tarifa(s) específica(s) por serviço(s) e 

handover, e os preços de cada serviço, além dos parâmetros de QoS considerados por serviço 

que determinam o nível de QoS contratado. O nível de qualidade de serviço é definido por um 

conjunto de valores de parâmetros mensuráveis, ou seja, requisitos, cada um com seus valores 

mínimos e máximos (limites) aceitáveis e negociados no momento da contratação do serviço 

entre o usuário final e a organização provedora de serviço. Caso esses limites não sejam 

respeitados, deve existir algum tipo de ressarcimento financeiro ou benefícios de serviços pela 

falha de qualidade (FREIRE; SOARES, 2002). 

Atualmente, a criação de USLAs, sob o posto de vista de acordo entre a organização 

provedora de serviço e o usuário final, não é muito praticada. Com isso, o usuário final e a 

organização provedora de serviço não têm um entendimento muito claro das 

responsabilidades e do nível de QoS adequado e contratado. Em áreas específicas, como: 

telecomunicaçãoes, redes, manutenção de hardware e provedores de serviço Internet, observa-

se uma maior utilização de SLAs para contratação por níveis de serviço, acredita-se que isso 

ocorra porque envolve a área de infra-estrutura, que é o meio pela qual os serviços de sistemas 

de informação são prestados (GOMES; FALBO; MENEZES, 2005). 

Uma das grandes dificuldades é criar um USLA que defina claramente os parâmetros de QoS 

percebida pelo usuário final, principalmente para serviços móveis e interativos com conteúdo 
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multimídia em ambiente de convergência tecnológica, pois a percepção de QoS que parece 

muito clara ao usuário final é muito difícil de se modelar e definir por meio de conjuntos de 

parâmetros com requisitos definidos, pois diferentes parâmetros sob diferentes pontos de vista 

devem ser considerados. Observando a figura 3.1-a. é possível identificar diferentes 

parâmetros de QoS em cada uma das camadas, além disso diversos serviços devem trabalhar 

em conjunto de forma sincronizada para implementar o serviço contratado pelo usuário final, 

ou seja, um serviço pode ser composto por um ou mais serviços, atendendo aos parâmetros de 

QoS individuais que no seu  conjunto atenderão ao serviço contratado pelo usuário final.  

A seguir, é detalhado o método proposto que tem como principal objetivo auxiliar na 

especificação de USLAs para serviços móveis e interativos com conteúdo multimídia em um 

ambiente de convergência tecnológica, através da identificação de serviços e parâmetros de 

QoS sob a percepção do usuário final. Esse método consiste em quatro passos: 

 

Passo 1. Identificação do serviço, descrição e elaboração de grafo em árvore: consiste na 

identificação e descrição dos serviços oferecidos pela organização provedora de serviço e que 

podem ser contratados pelo usuário final. Para isso, é elaborado um grafo em árvore para o 

serviço que represente a composição daquele serviço por outros serviços. Para a elaboração 

do grafo em árvore está sendo utilizada neste trabalho uma ferramenta de mapa mental1. A 

estrutura genérica de representação da composição de serviços utilizando mapa mental é 

apresentada na figura 3.2. Considerando que o serviço A é composto pelos serviços A1, A2 e 

A3, o serviço A2 é composto pelos serviços A2.1, A2.2, A2.3, o serviço A2.1 é composto 

pelos serviços A2.1.1, A2.1.2, A2.1.3  e assim sucessivamente. 

 

 
Figura 3.2 - Notação e Estrutura do Mapa Mental. 

                                                           
1 Mapa Mental: é o nome dado para uma técnica não linear de diagrama de árvore, criado pelo inglês Tony Buzzan, que 
estimula a geração e organização de idéias, voltado para gestão de conhecimento, compreensão e solução de problemas, 
memorização, aprendizado e outras (OSIRISE, 2006). 
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Passo 2. Mapeamento dos parâmetros de QoS em um metamodelo: consiste na elaboração 

de um metamodelo através do diagrama de classes da UML (Unified Modeling Language) da 

modelagem orientada a objetos. Através do mapa mental é possível identificar classes de 

serviço que possuem características e ações comuns e que podem ser utilizadas para compor 

outros serviços. Com isso, os serviços identificados no modelo mental se transformam em 

classes de serviços de negócio no diagrama de classes, as características de cada serviço se 

transformam em atributos de cada classe e que, posteriormente, poderão ser parâmetros do 

USLA, e as funções de cada serviço em operações de cada classe.  

A notação básica do diagrama de classes da UML (ERICKSON et al, 2004) utilizada neste 

trabalho é apresentada na figura 3.3. e descrita a seguir, com o objetivo de fornecer apenas 

uma visão geral da notação para interpretação do metamodelo. 

• Classe: é representada por um retângulo composto de nome, atributos e operações. O 

nome da classe deve expressar o que a classe representa, um atributo é uma propriedade 

(características) da classe e uma operação é uma ação ou transformação realizada ou 

sofrida nos atributos da classe ou em outras classes; 

• Relacionamento: é uma conexão entre classes. Os tipos de relacionamentos utilizados 

neste trabalho são: 

 Associação: é um relacionamento que demonstra que uma classe está conectada a 

outra, com o intuito de comunicação entre elas, geralmente utiliza-se um verbo no 

relacionamento que expressa que tipo de conexão existe entre as classes. Na 

associação deve-se especificar a cardinalidade entre as classes, cardinalidade é a 

indicação de quantos objetos podem participar de um relacionamento. A seta no 

relacionamento é opcional, indicando somente a direção de leitura do diagrama; 

 Agregação: é um relacionamento de associação mais forte que representa 

conceitualmente que uma ou mais classes fazem parte de uma outra classe, ou seja, 

pode ser composta por outra classe. 

• Estereótipo: é um mecanismo de extensão da UML que permite a metaclassificação de 

elementos de modelagem, com o objetivo de identificação e classificação, sendo que 

algumas semânticas são definidas na UML, mas novas semânticas podem ser definidas 

pelos envolvidos no projeto. Na UML, os estereótipos são representados por sinais duplos 

de maior e menor (<<estereótipo>>)(ERICKSON et al, 2004). 

As classes podem ser classificadas em quatro tipos, apresentadas a seguir, e são identificadas 

através de estereótipos criados para este trabalho. 



 
 
 

22 
 

• <<Padrão>>: é um conjunto de classes de serviço padrão, consideradas pré-requisito, 

necessárias para qualquer tipo de serviço móvel e interativo com conteúdo multimídia; 

• <<Negócio>>: são classes que representam um ou mais serviços contratados pelo usuário 

final, e que estão especificados no USLA. Uma classe de serviço de negócio pode utilizar 

uma ou mais classes padrões. São exemplos de classes de negócio: serviço de mensagem, 

serviço de localização geográfica, serviço de comércio eletrônico entre outras; 

• <<Interface>>: são classes que representam a comunicação entre atores externos ao 

serviço e as classes de serviços padrões ou de negócio, e que enviam e recebem 

informações entre essas classes. O estereótipo <<Interface>> pode ser considerado a 

própria interface do serviço utilizada pelo usuário final. Na UML esse estereótipo é 

classificado de <<Fronteira>> (<<Boundary>>), mas neste trabalho foi chamado de 

<<Interface>> para destacar sua função e utilização (ERICKSON et al, 2004); 

• <<Ator>>: são classes que representam os usuários finais ou entidades externas (empresas 

externas, como: fornecedores, bancos, operadoras de cartão de crédito, entre outras) e que 

interagem com as classes de serviços padrões ou de negócio, mas não fazem parte 

diretamente do modelo de negócio do serviço em questão (ERICKSON et al, 2004). O 

estereótipo de ator pela UML é representado através da figura        . 

Considera-se que uma classe de serviço contempla uma ou mais aplicações que não estão 

explicitas no diagrama de classes, pois devem ser transparentes aos usuários finais.  
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Figura 3.3 - Notação Básica utilizada neste trabalho do Diagrama de Classes.  
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Passo 3. Validação do metamodelo para elaboração do USLA: consiste na simulação de 

situações reais de utilização do serviço que tem como objetivo validar o metamodelo 

elaborado no passo 2. Neste trabalho está sendo utilizado o diagrama de seqüência também da 

UML, que tem como objetivo criar cenários para validar o diagrama de classes, enfatizando a 

ordenação temporal e interação entre as classes. 

A notação básica do diagrama de seqüência da UML (ERICKSON et al, 2004) utilizada neste 

trabalho é apresentada na figura 3.4. e descrita a seguir, com o objetivo de fornecer apenas 

uma visão geral da notação para interpretação do metamodelo. 
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Figura 3.4 - Notação Básica utilizada neste trabalho do Diagrama de Seqüência. 

 
• Classes: são as classes que participam da interação; 

• Especificação da Execução: representa o período em que a classe desempenha uma ação; 

• Linha de Vida: representa a existência da classe em um período de tempo; 

• Mensagens: são as mensagens entre as classes. As mensagens com setas de linha contínua 

representam chamadas de procedimento (operação), e as mensagens com setas de linha 

interrompida representam retorno de uma chamada de procedimento, podendo ser 

suprimida quando o retorno ocorre no fim da ativação; 

• Repetições de mensagens: são eventos que devem ser repetidos até uma determinada 

condição. A notação é uma região retangular no diagrama de seqüência com espessura 

contínua mais grossa do que a espessura das demais linhas do diagrama. 

A leitura do diagrama é seqüencial, e de acordo com os eventos que vão ocorrendo entre as 

classes. 
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Passo 4. Elaboração do USLA: consiste na elaboração do documento de USLA entre o 

usuário final e a organização provedora de serviço. Para isso, foi criado neste trabalho um 

modelo de especificação de USLA (tabela 3.1), que tem como objetivo contemplar itens 

relevantes de contrato e parâmetros de QoS relevantes no momento da contratação do(s) 

serviço(s) entre a organização provedora de serviço e o usuário final. Esse modelo de USLA 

teve por base um levantamento na literatura sobre acordos de nível de serviço e modelos de 

SLA utilizados em empresas (GOMES; FALBO; MENEZES, 2005)(BARROS et al, 

2005)(MULLER, 1999). 

O conjunto de itens a serem considerados no USLA é apresentado a seguir na tabela 3.1, 

sendo que cada item pode ser customizado, de acordo com o tipo de serviço contratado, com o 

modelo de negócio da empresa e com o perfil do usuário final. 

 
Tabela 3.1 - Itens relevantes para especificação de USLAs. 

Objetivo 
• Introduzir o USLA, estabelecendo os propósitos e os objetivos do 

acordo, as partes envolvidas, a duração e validade, a aplicação e 
alteração do acordo. 

Diretriz para elaboração do USLA 

1. Introdução 

Conhecer e criar regras de interesse entre o usuário final e a 
organização provedora de serviço. 

Objetivos 
• Indicar o escopo do(s) serviço(s) a ser(em) oferecido(s), ou seja, 

listar todos os serviços contratados, bem como suas funções; 
• Estabelecer o período que o(s) serviço(s) deve(m) estar 

disponível(is) e o tempo de contratação do(s) serviço(s); 
• Estabelecer a contratação de suporte e tempo de atendimento do 

suporte. 
Diretriz para elaboração do USLA 

2. Escopo e Tipos 
de Serviços 
Contratados 

Utilizar as informações do passo 1 do método proposto. 
Objetivos 

• Definir os parâmetros de QoS contratados pelo usuário final para 
cada serviço e o requisito mínimo e máximo para cada parâmetro, 
com o objetivo final de definir o nível de QoS; 

• Propor o acompanhamento do nível de QoS contratado e melhoria 
contínua por parte da organização provedora de serviço, através 
de métricas e avaliações, com o objetivo de oferecer uma melhor 
qualidade de serviço ao usuário final. 

Diretriz para elaboração do USLA 

3. Nível de QoS 

Utilizar as informações do passo 2 e 3 do método proposto. 
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Continuação da Tabela 3.1 - Itens relevantes para especificação de USLAs. 
Objetivo 

• Definir os requisitos mínimos de tecnologia (hardware, software e 
redes) necessários para o funcionamento do serviço visando 
atender o nível de QoS. 

Diretriz para elaboração do USLA 

4. Requisitos de 
Tecnologia 

Analisar os requisitos mínimos e máximos (nível de QoS a ser 
contratado) para cada parâmetro de QoS e o tipo de dispositivo do 
usuário final, para estabelecer as restrições relativas à tecnologia. 

Objetivo 
• Estabelecer o(s) preço(s) relacionado(s) ao(s) serviço(s) 

contratado(s) (itens 2, 3 e 4), como por exemplo: preço por tempo 
de utilização do serviço e preço de handover. 

Diretriz para elaboração do USLA 

5. Preços 

Analisar os planos de serviço, oferecidos pela organização provedora 
de serviço aos usuários finais e os custos relativos aos planos, 
obedecendo o modelo de negócio da empresa. 

Objetivo 
• Estabelecer as regras de ressarcimento ao usuário final do não 

atendimento das exigências do nível de QoS. 
Diretriz para elaboração do USLA 

6. Ressarcimento 
pelo não 
cumprimento do 
nível de QoS 

Listar as condições de ressarcimento pelo não cumprimento do nível 
de QoS da organização provedora de serviço, para que o usuário final 
possa escolher. 

Objetivo 
• Listar os termos, siglas e acrônimos utilizados no USLA e que 

devem ter um entendimento comum entre o usuário final e a 
organização provedora de serviço. 

Diretriz para elaboração do USLA 

7. Glossário 

Analisar os seis itens anteriores e analisar os possíveis termos, siglas 
e acrônimos utilizados no documento do USLA e que devem ter um 
entendimento comum entre o usuário final e a organização provedora 
de serviço. 

3.3. Categorias de Serviços Propostas 

Neste trabalho foram criadas quatro categorias de serviços interativos e móveis com conteúdo 

multimídia, em ambiente de convergência tecnológica destinadas ao usuário final, que são: 

localização geográfica, comunicação pessoal/empresarial, informação/entretenimento/lazer e 

serviços eletrônicos (E-Services). Considera-se que a categoria de serviços eletrônicos é 

composta dos seguintes serviços: Ensino a Distância (E-Learning), Comércio Eletrônico (E-

Commerce), Banco Eletrônico (E-Banking), Serviço de Apoio a Saúde (E-Health) e Serviço 
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de Governo Eletrônico (E-Government). Essas categorias de serviço foram criadas por áreas 

de negócio atuais e futuras, onde a tecnologia móvel e interativa com conteúdo multimídia 

pode ser aplicada e utilizada pelo usuário final. Com isso, este trabalho não tem a pretensão 

de ser completo no que tange a conceituação dos tipos de serviços destinados aos usuários 

finais, e sim de utilizar o modelamento de alguns serviços na exemplificação do método 

proposto. Dessa forma, as categorias e serviços criados podem ser aplicados individualmente 

ou em conjunto, e novas categorias e serviços podem ser criados, de acordo com o modelo de 

negócio de cada empresa e da necessidade dos usuários finais. 

O método proposto é aplicado nessas quatro categorias de serviços com o objetivo de 

apresentar um conjunto de classes que possam ser utilizadas em serviços móveis e interativos 

com conteúdo multimídia, ou seja, a partir da necessidade de um serviço ou de um conjunto 

de serviços pode-se utilizar as classes propostas para cada categoria de serviço, de forma 

direta ou através da combinação entre as categorias ou serviços, para a criação do USLA. 

Pois, como dito anteriormente os atributos das classes representam os parâmetros de QoS e as 

operações representam as funções oferecidas pelo serviço, e que devem estar descritos no 

USLA. Ainda, pode-se definir novos atributos, operações e até mesmos classes de acordo com 

as especificidades do serviço a ser criado, pois de acordo com o modelo de negócio necessário 

pode haver a necessidade de novos atributos, operações e/ou classes, para isso, deve-se seguir 

os quatro passos propostos pelo método. 

O método proposto foi concebido para atender o caso geral, onde alguns pré-requisitos aos 

serviços móveis e interativos com conteúdo multimídia devem ser estabelecidos, como: 

mobilidade, interatividade, conteúdo multimídia, privacidade de informações, segurança das 

informações, tarifação e utilização de um dispositivo multiuso com capacidade de handover 

horizontal e vertical e convergência de diferentes tecnologias, como: Internet, telefonia fixa e 

telefonia móvel, TV digital fixa e móvel. Esses pré-requisitos não serão apresentados na 

representação de grafo em árvore na composição dos serviços, pois qualquer serviço 

individual ou composto deve atender a esses pré-requisitos. Devido a isso, qualquer tipo de 

serviço móvel e interativo com conteúdo multimídia poderá utilizar um conjunto de classes 

padrões, representadas pelo estereótipo <<Padrão>>, que contempla esses pré-requisitos, 

conforme mostrado na figura 3.5.  

A figura 3.5 mostra um modelo de classes de serviços padrões para serviços móveis e 

interativos com conteúdo multimídia que está separado em duas camadas. A camada de 

Apresentação que representa a interface do usuário final com um dispositivo multiuso para 

acesso do usuário final ao serviço desejado, e a camada de Serviço que representa as classes 
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padrões e de negócio necessárias para solicitação, execução e disponibilização dos serviços 

móveis e interativos com conteúdo multimídia ao usuário final com QoS adequada de acordo 

com o USLA. 

 

aciona

Camada de Apresentação

Camada de Serviço

 USUÁRIO 
(dispositivo)

tipo SO
características de tela
tipos de mensagem

tecnologias de localização
tipos de comunicação

DADOS
tamanho

<<Padrão>> ÁUDIO
modulação
ruído

<<Padrão>>

VÍDEO/IMAGEM
qtde de quadros
resolução
tamanho e formato da tela
qtde de cores

<<Padrão>>

 SERVIÇO
informações do usuário
informações de envio
informações de recebimento
tipo serviço

Solicitar_Serviço()
Receber_Serviço()

<< Interf ace>>

uti liza

TARIFAÇÃO
tipo de serviço contratado

Obter_Utilização()
Gerar_Cobrança()

<<Padrão>>

MÍDIA
formato
tipo de compressão

Sincronizar_Mídias()

<<Padrão>>

10..n 10..n

é composto

1 0..n1 0..n

é composto

1

0..n

1

0..n
é composto

SERVIÇO
confiabi lidade
atraso
ji tter
largura de banda necessária
largura de banda obtida
tipo de perfil  de tráfego
tempo de resposta obtido
tempo de resposta desejado
protocolo de rede
nível de segurança

Obter_Atributos()

<<Padrão>>

1

1

1

1
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1..n 11..n 1
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1
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1
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1

1..n
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1
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1
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<<Padrão>>
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Figura 3.5 - Modelo de classes de serviços padrões para serviços móveis e interativos com 

conteúdo multimídia. 
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Pode-se observar que as camadas Usuário, Dispositivo e Acesso do Usuário da figura 3.1.a. 

(Arquitetura Lógica Convergente em Camadas) são representadas pelas classes de serviços 

padrões da Camada de Apresentação da figura 3.5, e as camadas Backbone, Acesso da 

Organização Provedora de Serviço, Sistema da Organização Provedora de Serviço, 

Organização Provedora de Serviço e os Sistemas de Gerência de QoS, Redes e Segurança 

também da figura 3.1.a. (Arquitetura Lógica Convergente em Camadas) são representadas 

pelas classes de serviço padrões da Camada de Serviço, como representado na figura 3.6. 

 

Camada de Apresentação –
Usuário
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Camada de Apresentação

Camada de Serviço

 USUÁRIO 
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Enviar_Atributos()

<<Padrão>>

1..n

1

1..n

1

aciona

SISTEMA IMPLEMENTAÇÃO 
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QoS fim a fim

Backbone

Provedora de Serviço

Dispositivo

 
Figura 3.6 - Mapeamento entre as Figura 3.1.a e 3.5. 

 

Interpretando a figura 3.5 observa-se que um usuário final possui um dispositivo multiuso 

representado pela classe <<Ator>> USUÁRIO (dispositivo), que utiliza a classe 
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<<Interface>> SERVIÇO para solicitar e/ou receber um serviço. Essa classe representa o 

acesso do usuário ao serviço desejado, que tem como objetivo capturar as informações do 

dispositivo multiuso para acessar a classe <<Padrão>> SERVIÇO que é responsável por obter 

constantemente os atributos de QoS, sendo que o tempo de verificação e os valores dos 

atributos dependem do tipo de serviço e do USLA. Além disso, essa classe aciona as classes 

de negócio, que são criadas de acordo com a categoria de serviço envolvida no serviço 

solicitado pelo usuário final.  

De acordo com os atributos obtidos pela classe <<Padrão>> SERVIÇO, a classe <<Padrão>> 

GERÊNCIA QoS, REDES e SEGURANÇA monitora o nível de QoS, a segurança requerida 

pelo serviço e o tráfego de rede. Caso o nível de QoS esteja próximo do mínimo aceitável a 

classe <<Padrão>> GERÊNCIA QoS, REDES e SEGURANÇA aciona a  classe <<Padrão>> 

HANDOVER, que tem como função enviar os atributos de QoS para a classe <<Interface>> 

HANDOVER que recebe os atributos e envia para um sistema específico de implementação de 

handover, externo ao modelo de negócio, representado pela classe <<Ator>> SISTEMA 

IMPLEMENTAÇÃO HANDOVER que irá avaliar a necessidade de handover baseado na 

predição dos parâmetros de QoS e na infraestrutura requerida. Quando há a necessidade de 

handover, ele pode ser: handover horizontal que é a transferência de tráfego de serviço 

operando em uma mesma tecnologia ou, handover vertical que é a transferência de tráfego de 

serviço operando em tecnologias diferentes. O sistema específico de implementação de 

handover deverá implementar o handover mais adequado e controlar todas as funções do 

handover, como por exemplo: sincronismo de mídias de forma transparente para o usuário 

final, no momento do handover. 

A classe <<Padrão>> SERVIÇO também possui uma ou mais classes <<Padrão>> 

TARIFAÇÃO que é responsável pelo gerenciamento dos custos e cobranças de serviços ao 

usuário final, de acordo com o USLA que deve definir o preço do(s) serviço(s), os serviço(s) 

oferecido(s), o(s) tipo(s) de handover contratado(s), de acordo com o dispositivo multiuso e o 

nível de QoS contratado. 

A classe <<Padrão>> SERVIÇO também possui uma ou mais classes <<Padrão>> MÍDIA, 

que é responsável pela composição das mídias através das classes <<Padrão>> DADOS, 

<<Padrão>> ÁUDIO, <<Padrão>> VÍDEO/IMAGEM e pelo sincronismo das mídias. 

Um maior detalhamento de cada classe, atributos e operações são apresentados nas tabelas de 

especificação do diagrama de classes que tem como objetivo auxiliar na interpretação e no 

detalhamento do diagrama de classes, e no auxílio da identificação dos parâmetros de QoS 

para elaboração do USLA.  
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Essa tabela de especificação é composta pela descrição geral da classe, e dividida em atributos 

que representam os possíveis parâmetros de QoS e as operações que representam as funções 

do serviço, sendo que para cada atributo e operação há uma breve descrição. A tabela 3.2, 

apresenta o detalhamento das classes padrões, atributos e operações.  

A implementação das classes do tipo padrão, de negócio, de interface e ator não faz parte 

deste trabalho. 

Tabela 3.2 - Detalhamento das classes padrões, atributos e operações. 

Classe <<Ator>> USUÁRIO (dispositivo) 
Classe que representa o usuário final, através de um dispositivo multiuso. 

Atributos 

Nome Atributo Descrição 

tipo de SO É o tipo do sistema operacional utilizado no dispositivo 
multiuso utilizado pelo usuário final. 

características de tela São as características de tela do dispositivo multiuso, como 
por exemplo: tamanho de tela, quantidade de cores e 
resolução. 

tipos de mensagem São os tipos de tecnologias de mensagens suportadas pelo 
dispositivo utilizado pelo usuário final, como por exemplo: 
correio eletrônico, SMS (Short Message Service) e MMS 
(Multimedia Messaging Service). 

tecnologias de localização É a tecnologia de localização geográfica utilizada pelo 
dispositivo, como por exemplo: GPS (Global Positioning 
System), Cell Id (Cell Identification), TOA (Time of Arrival).

Tipos de comunicação São os tipos de tecnologias de comunicação suportados pelo 
dispositivo multiuso, como por exemplo: Wi-Fi, Bluetooth, 
GSM (Global System for Mobile Communication), DVB-H 
(Digital Vídeo Broadcasting-Handheld). 

 

Classe <<Interface>> SERVIÇO 
Classe que representa a interface entre o usuário (dispositivo) e a solicitação e recebimento 
do serviço. 

Atributos 
Nome Atributo Descrição 

Informações do usuário É a identificação do usuário através do dispositivo utilizado 
para solicitar e receber serviço. Por exemplo: número do 
telefone móvel. 

Informações de envio São as informações de envio para solicitação do serviço 
desejado. Essas informações podem ser dados, vídeo, 
imagem e/ou áudio. 
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Continuação da Tabela 3.2 - Detalhamento das classes padrões, atributos e operações. 

Informações de recebimento São as informações de recebimento do serviço executado. 
Essas informações podem ser dados, vídeo, imagem e/ou 
áudio. 

tipo serviço Identificação do tipo de serviço a ser executado. Por 
exemplo: localização, ensino a distância, mensagem ou 
comércio eletrônico. 

Operações 

Solicitar_Serviço() Função responsável por acionar as classes envolvidas no 
serviço solicitado, através dos atributos: informações do 
usuário, informações de envio e do tipo de serviço. 

Receber_Serviço() Função responsável por receber o retorno do serviço 
executado através do atributo de informações de 
recebimento. 

 

Classe <<Padrão>> SERVIÇO 
Classe genérica do diagrama de classes que agrupa os atributos e operações relevantes para 
a garantia de QoS ao usuário final para qualquer tipo de serviço móvel e interativo com 
conteúdo multimídia.  

Atributos 

Nome Atributo Descrição 

confiabilidade É a garantia de entrega correta das informações, que podem 
ser: dados, áudio, vídeo e/ou imagem. Serviços de 
mensagens, disponibilização de conteúdo ou transferência de 
arquivos possuem requisitos estritos de confiabilidade, pois 
nenhum bit pode ser entregue de forma incorreta 
(TANEBAUM, 2003) (FOROUZAN, 2006). 

atraso É o tempo necessário para as informações serem passadas do 
emissor, através da rede, até o receptor, sendo que as 
informações podem ser: dados, áudio, vídeo e/ou imagem. 
Serviços interativos, de telefonia ou de conferência com 
conteúdo multimídia, possuem requisitos estritos de atraso, 
pois, por exemplo, se todas as palavras em uma ligação 
telefônica forem atrasadas exatamente 20 segundos, os 
usuários irão considerar a conexão inaceitável 
(TANEBAUM, 2003) (FOROUZAN, 2006). 

largura de banda obtida É a largura de banda obtida no momento da conexão e início 
da execução do serviço, pois o cálculo da diferença entre a 
largura de banda necessária e a largura de banda obtida 
influencia diretamente na QoS obtida  (TANEBAUM, 2003) 
(FOROUZAN, 2006). 
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Continuação da Tabela 3.2 - Detalhamento das classes padrões, atributos e operações. 

jitter É a variação no atraso fim-a-fim, isto é, o desvio padrão nos 
tempos de chegada das informações, que podem ser: dados, 
áudio, vídeo e/ou imagem. Essa diferença de atraso é um 
fator importante em aplicações convergentes, visto que sua 
incidência é ainda mais crítica para serviços que exigem 
comunicação interativa com tempo de resposta adequado. 
Por exemplo, um atraso elevado, na qual algumas 
informações demoram 20 ms e outros demoram 30 ms para 
chegar, resultará em qualidade irregular do som ou de 
imagem em um filme (FREIRE; SOARES, 2002) 
(TANEBAUM, 2003) (FOROUZAN, 2006). 

largura de banda necessária É a taxa de transmissão mínima que pode ser sustentada 
entre dois pontos, ou seja, a largura de banda que uma rede 
deve possuir de modo a suportar o fluxo de informações 
necessários, que podem ser: dados, áudio, vídeo e/ou 
imagem (TANEBAUM, 2003). Serviços que utilizam 
mensagens não necessitam de muita largura de banda, mas 
todas as formas de vídeo exigem um grande volume deste 
recurso.  

tipo de perfil de tráfego É a forma que o fluxo de informações, que podem ser: 
dados, áudio, vídeo e/ou imagem, pode acontecer, o que 
classifica o perfil do tráfego, como (FOROUZAN, 2006):  

- Taxa Constante de Bits: É a taxa que estabelece que o fluxo 
aconteça a uma taxa fixa (constante). Neste tipo de fluxo, a 
taxa média de informações é idêntica à taxa máxima de 
informações. Este tipo de tráfego é mais facilmente 
controlado por uma rede desde que o tráfego seja previsível, 
pois a rede pode prever antecipadamente que valor de 
largura de banda alocar; 

- Taxa variável de Bits: É a taxa de informações, que varia 
com o tempo. Neste tipo de fluxo, a taxa média de 
informações e a taxa máxima de informações são diferentes; 

- Rajada: É a transmissão de informações, através de rajadas 
durante um curto intervalo de tempo, o que pode causar 
casos extremos de mudança de taxa de transmissão em 
pouco tempo. Com isso, a taxa máxima e a taxa média de 
transmissão são muito diferentes. Esse tipo de perfil pode 
causar congestionamento na rede. 

A classificação do tipo de perfil de tráfego depende do tipo 
de serviço oferecido, tecnologia e mídia utilizada. 

tempo de resposta obtido É o intervalo de tempo entre o instante do acionamento de 
um recurso qualquer em um dispositivo, até o instante de 
resposta do serviço. 
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Continuação da Tabela 3.2 - Detalhamento das classes padrões, atributos e operações. 

tempo de resposta desejado É o intervalo de tempo de resposta estabelecido entre o 
usuário final e o provedor de serviço no USLA para um 
determinado serviço. 

protocolo de rede É o protocolo de rede disponível no dispositivo e utilizado, 
como por exemplo: TCP/IP, WAP (Wireless Application 
Protocol), H323 ou SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). 
Mais de um protocolo de rede pode ser utilizado pelo serviço 
de acordo com a capacidade do dispositivo e a contratação 
de handover. 

nível de segurança É o critério cuja finalidade é assegurar a proteção de 
informações, desde a solicitação do serviço até a 
obtenção/interação com o serviço (FOROUZAN, 2006). A 
segurança é controlada pela classe <<Padrão>> GERÊNCIA 
QoS, Redes e Segurança. 

Operações 

Obter_Atributos() Função responsável por verificar constantemente todos os 
atributos da classe SERVIÇO que serão monitorados pela 
classe GERÊNCIA QoS, REDE e SEGURANÇA. O tempo 
de obtenção e os valores dos atributos dependem do tipo e da 
freqüência do serviço, e do que foi especificado no USLA. 

 

Classe <<Padrão>> TARIFAÇÃO 

Classe responsável pelo gerenciamento de custos e pelas cobranças de serviços dos usuários 
finais. 

Atributos 

Nome Atributo Descrição 

tipo de serviço contratado São as informações referentes ao serviço contratado, tipos de 
handover, planos e valores excedentes. 

Operações 

Obter_Utilização() Função responsável por analisar o grau de utilização dos 
serviços contratados, para posteriormente efetuar a cobrança. 

Gerar_Cobrança() Função responsável por gerar as cobranças dos serviços 
utilizados pelos usuários finais. 
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Continuação da Tabela 3.2 - Detalhamento das classes padrões, atributos e operações. 

Classe <<Padrão>> GERÊNCIA QoS, REDE, SEGURANÇA 

Classe que monitora e controla se o nível de QoS do serviço está dentro do nível contratado 
pelo usuário final no USLA, garantindo a monitoração da segurança e o tráfego de redes 
pela análise dos atributos da classe <<Padrão>> SERVIÇO e é responsável pelo 
acionamento da classe <<Padrão>> HANDOVER. 

Atributos 

Nome Atributo Descrição 

Informações do USLA São as informações referentes ao serviço contratado, tipos de 
handover, planos e nível de QoS mínimo e máximo 
especificado no USLA. 

Operações 

Monitorar() Função responsável por monitorar os parâmetros de QoS da 
classe <<Padrão>> SERVIÇO. 

 

Classe <<Padrão>> HANDOVER 

Classe responsável por enviar os atributos de QoS para a classe <<Interface>> quando o 
nível de qualidade está próximo do mínimo contratado pelo usuário final. 

Atributos 

Nome Atributo Descrição 

tipo de tecnologia É a tecnologia que pode ser utilizada pelo serviço, podendo 
ser: Internet fixa e/ou móvel e/ou telefonia fixa e/ou móvel 
e/ou TV digital (rede) e/ou telecomunicações (via satélite, 
fibra óptica, entre outras). Esse tipo de tecnologia pode 
variar durante o serviço, pois se o nível de QoS não estiver 
dentro dos limites estabelecidos no USLA em um 
determinado momento pode ocorrer handover horizontal ou 
handover vertical, que é implementado por um sistema 
externo de implementação de handover.  

nível de qualidade São as informações relevantes do nível de QoS atual que 
serão enviadas para a classe <<Interface>> HANDOVER. 

Operações 

Enviar_Atributos() 

 

Função responsável por enviar os atributos tipo de 
tecnologia e nível de qualidade para a classe <<Interface>> 
HANDOVER. 
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Continuação da Tabela 3.2 - Detalhamento das classes padrões, atributos e operações. 

Classe <<Interface>> HANDOVER 
Classe responsável pela interface entre a classe <<Padrão>> HANDOVER e o sistema que 
realiza a implementação do handover. 

Atributos 

Nome Atributo Descrição 

informações de QoS São as informações relevantes do nível de QoS e do USLA 
que serão enviadas para o sistema de implementação 
handover que irá realizar a predição dos parâmetros e avaliar 
a necessidade de implementação de handover. 

Operações 

Receber_Atributos() 
 

Função responsável por receber as informações de QoS da 
classe <<Padrão>> HANDOVER. 

Enviar_Atributos() 
 

Função responsável por enviar as informações de QoS a 
classe externa <<Ator>> SISTEMA IMPLEMENTAÇÃO  
HANDOVER. 

 

Classe <<Padrão>> MÍDIA 
Classe que compõe as mídias de um serviço. Esta classe pode ser composta de outras 
classes, como por exemplo: classe <<Padrão>> DADOS, <<Padrão>> ÁUDIO e/ou 
<<Padrão>>VÍDEO/IMAGEM. 

Atributos 

Nome Atributo Descrição 

formato Formato da informação, sendo que a informação pode ser: 
dados, imagem, áudio e/ou vídeo. 

tipo de compressão Tipo de compressão que pode ser utilizada de acordo com 
a(s) mídia(s) utilizada(s) no serviço, os tipos de compressão 
são: 

- Áudio: A compressão de áudio pode ser utilizada para 
serviços de voz ou música. No caso da voz, a compressão do 
sinal digitalizado pode ser realizado a 64 kHz e para música 
1,411 MHz. Alguns exemplos de compressão de áudio são: 
GSM e MP3 (MPEG – Layer 3), que é uma parte do padrão 
MPEG (FOROUZAN, 2006).  

- Vídeo: O vídeo é composto de múltiplos quadros. Sendo 
que cada quadro é uma imagem. A compressão de vídeo 
pode ser realizando primeiramente nas imagens. Um tipo de 
compressão para imagem é JPEG, GIF PNG, TIFF e PCX, 
para vídeo é MPEG (Moving Picture Experts Group), DivX, 
Soreson.  
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Continuação da Tabela 3.2 - Detalhamento das classes padrões, atributos e operações. 

Operações 

Sincronizar_Mídias() Função responsável por sincronizar as mídias do serviço, no 
caso de serviços que possuem mais de uma mídia. 

 

Classe <<Padrão>> DADOS 
Classe que representa o conteúdo de dados, que são representados por caracteres e números 
e que formam textos, ou seja, uma seqüência de bits de 0 (zeros) e 1 (uns). 

Atributos 

Nome Atributo Descrição 

tamanho Tamanho do conteúdo de dados. 

 

Classe <<Padrão>> ÁUDIO 
Classe que representa o conteúdo de áudio que representa voz e som, que é um conjunto 
contínuo e dinâmico de sons. 

Atributos 

Nome Atributo Descrição 

modulação É o sinal de modulação. 

ruído É a quantidade de sinais elétricos aleatórios que podem 
penetrar em um meio de comunicação e resultar na 
degradação do serviço – relação sinal/ruído. 

 

Classe <<Padrão>> VÍDEO/IMAGEM 
Classe que representa o conteúdo de vídeo/imagem. Os serviços de vídeo são representados 
por sinais contínuos, por exemplo: câmera de TV, ou pode ser uma combinação de 
imagens, cada qual uma seqüência discreta montadas para gerar a idéia de movimento, 
neste caso as imagens são representadas por quadros (FOROUZAN, 2006). 

Atributos 

Nome Atributo Descrição 

quantidade de quadros É a quantidade de quadros necessários para se ter a idéia de 
movimento de vídeo, onde cada quadro é uma imagem 
estática.  

resolução É a resolução de vídeo em que o serviço deve ser 
disponibilizado. 

tamanho e formato da tela É o tamanho e formato da tela do dispositivo onde o serviço 
deve ser disponibilizado. 

quantidade de cores É a quantidade de cores que o serviço será disponibilizado. 
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Continuação da Tabela 3.2 - Detalhamento das classes padrões, atributos e operações. 

Classe <<Ator>> SISTEMA IMPLEMENTAÇÃO HANDOVER 
Classe que representa um sistema específico de implementação de handover, que irá avaliar 

a necessidade de handover baseado na predição dos parâmetros de QoS e na infraestrutura 

requerida.  

 

A seguir é aplicado o método (Passo 1, Passo 2 e Passo 3), com o objetivo de criar classes 

para as quatro categorias de serviços interativos e móveis com conteúdo multimídia em um 

ambiente de convergência tecnológica, já citadas, consideradas neste trabalho. Com isso, um 

conjunto de classes de serviços estará mapeada e pronta para ser utilizada, de acordo, com o 

serviço a ser oferecido pela organização provedora de serviço. O Passo 4, especificação do 

USLA, não é aplicado para as quatro categorias de serviço, pois a especificação de cada item 

do USLA é variável, de acordo, com a necessidade específica de serviços pelo usuário final, 

com o modelo de negócio da organização provedora de serviço, com o tipo de dispositivo 

multiuso do usuário, entre outras. Mas no Capítulo 4, Estudo de Caso, o método será 

totalmente aplicado, já utilizando as classes definidas neste capítulo e sendo criado um USLA 

específico. 

3.2.1. Categoria: Localização Geográfica 

Neste item serão aplicados os três passos do método proposto para a categoria de serviço 

Localização Geográfica. 

Passo 1: Identificação do serviço e elaboração do grafo em árvore.  

Nesta categoria são considerados os serviços baseados em localização (LBS- Location Based 

Services), que possibilitam que uma rede móvel localize, rastreie e monitore um terminal e 

por extensão o próprio usuário (desde que autorizado) baseado na localização geográfica 

(FOROUZAN, 2006) (MOREIRA, 2003). Com isso, esta categoria de serviço pode ser 

composta de outros serviços, como apresentado na figura 3.7 que representa o grafo em 

árvore de serviços por localização geográfica. 
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Figura 3.7 - Grafo em Árvore da Categoria de Serviço Localização Geográfica. 

 

Como os serviços por localização geográfica considerados podem ter conteúdo multimídia, a 

maioria dos serviços é composta por serviço de dados, que representam caracteres e que 

formam textos; serviço de vídeo, que representa imagens contínuas e dinâmicas; serviço de 

imagem, que representa imagens estáticas; serviço de áudio que representam voz e som, que é 

um conjunto contínuo e dinâmico de sons. Todos esses serviços que compõem serviços com 

conteúdo multimídia ainda possuem características específicas para que possam ser 

transmitidos e sincronizados por sistemas de comunicação, como por exemplo: telefonia, TV 

digital, conferência com conteúdo multimídia, entre outros.  

A seguir é apresentada uma breve descrição de cada serviço e sua composição por outros 

serviços. 

3.2.1.1. Serviço de Informação por Localização 

O serviço de informação por localização é um serviço de buscar e/ou fornecimento de 

informações com conteúdo multimídia de forma interativa baseado na informação por 

localização do usuário e de sua direção de deslocamento pode-se (BERNAL, 

2002)(MOREIRA, 2003). 

A figura 3.8 apresenta uma visão de composição do serviço de informação por localização por 

outros serviços, que são: serviço de localização, que é responsável por obter a localização do 

usuário e direção de deslocamento; serviço de informação que apresenta aos usuários as 

informações solicitadas, como por exemplo: restaurantes, farmácias, rotas de caminhos, e que 

por sua vez é composto do serviço de dados, serviço de vídeo, serviço de imagem e/ou serviço 

de áudio, pois o conteúdo da informação pode ser multimídia; serviço de mensagem, pois de 

acordo com a localização o usuário pode receber ou enviar informações referente à 

localização através de mensagens (correio eletrônico, SMS - Short Message Service ou MMS 

- Multimedia Messaging Service), sendo que esse serviço é composto do serviço de dados, 
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serviço de vídeo, serviço de imagem e/ou serviço de áudio, pois o conteúdo mensagem pode 

ser multimídia no caso de correio eletrônico e MMS; serviço de relacionamento com usuários, 

que tem como objetivo apoiar o relacionamento com o usuário, como por exemplo: CRM 

(Customer Relationship Management) que é uma estratégia de negócio voltada ao 

entendimento e antecipação das necessidades dos clientes (usuários) atuais e potenciais de 

uma empresa (SERRA, 2001), e que neste caso pode ser utilizado para fornecer informações 

de localização de acordo com o perfil e preferências do usuário. 
 

 
Figura 3.8 - Grafo em Árvore do Serviço de Informações por Localização. 

3.2.1.2. Serviço de Atendimento Local Imediato 

O serviço de atendimento local imediato é um serviço baseado na informação de localização, 

para realização de um chamado imediato, como por exemplo, uma emergência em caso de 

acidente, que pode ser prontamente atendida, através do acionamento de uma combinação de 

códigos no dispositivo móvel para envio de mensagem aos órgãos de emergência (BERNAL, 

2002)(MOREIRA, 2003). 

A figura 3.9. apresenta uma visão de composição do serviço de emergência baseado em 

localização, por outros serviços, que são: serviço de localização, que é responsável por obter a 

localização do usuário e direção de deslocamento; serviço de mensagem, que é  composto do 

serviço de dados, serviço de vídeo, serviço de imagem e/ou serviço de áudio, pois no caso de 

MMS pode-se enviar informações com conteúdo multimídia, como imagens do local de 

emergência. 
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Neste tipo de serviço foi considerado que a única forma de comunicação com os órgãos de 

atendimento local imediato é o envio de mensagens, mas outros serviços podem ser 

adicionados, como por exemplo: conferência com conteúdo multimídia para interação entre o 

usuário e os órgãos de atendimento local imediato, entre outros. 

 

 
Figura 3.9 - Grafo em Árvore do Serviço de Atendimento Local Imediato. 

3.2.1.3. Serviço de Rastreamento de Veículos e Pessoas 

O serviço de rastreamento de veículos e pessoas é um serviço baseado na informação de 

localização, que permite o rastreamento de um veículo ou de uma pessoa em qualquer lugar, 

desde que autorizado. Alguns exemplos desse serviço são: monitoração de frotas de entrega 

ou de cargas, identificação da localização de um veículo roubado, localização de pessoas 

conhecidas que estejam próximas, monitoração por parentes de pessoas idosas ou portadoras 

de necessidades especiais que necessitem se locomover sozinhas (BERNAL, 

2002)(MOREIRA, 2003).  

A figura 3.10 apresenta uma visão em grafo de árvore através de mapa mental de composição 

do serviço de rastreamento de veículo ou de uma pessoa, por outros serviços, que são: serviço 

de localização, que é responsável por obter a localização do usuário e direção de 

deslocamento; serviço de mensagem, pois o usuário que esteja rastreando a pessoa ou o 

veículo pode receber informações do rastreado num determinado intervalo de tempo, ou 

quando houver algum evento específico e previamente configurado no serviço de 

rastreamento. O serviço de mensagem (correio eletrônico, SMS - Short Message Service ou 

MMS - Multimedia Messaging Service) é composto do serviço de dados, serviço de vídeo, 

serviço de imagem e/ou serviço de áudio, pois o conteúdo da mensagem pode ser multimídia 

no caso de correio eletrônico e MMS. 
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Figura 3.10 - Grafo em Árvore do Serviço de Rastreamento de Veículos e Pessoas. 

3.2.1.4. Serviço de Comércio Móvel (M-Commerce) 

O serviço de comércio móvel (m-commerce) é um serviço baseado na informação de 

localização de usuários, onde empresas podem enviar mensagens de promoções temporárias 

aos usuários próximos a empresa ou oferecer benefícios na compra imediata através de 

compra on-line (BERNAL, 2002). 

A figura 3.11 apresenta uma visão de composição de comércio móvel, por outros serviços, 

que são: serviço de localização, que é responsável por obter a localização do usuário e direção 

de deslocamento; serviço de comércio eletrônico que é composto pelo serviço de informação 

de produtos a venda, e que por sua vez é composto do serviço de dados, serviço de vídeo, 

serviço de imagem e/ou serviço de áudio, pois o conteúdo da informação pode ser multimídia; 

serviço de transação que é a validação da compra de produtos no caso de compra on-line, 

inclusive por outras organizações, como operadoras de cartão de crédito e bancos; serviço de 

mensagem, pois de acordo com a localização, o usuário pode receber informações de 

promoções de produtos por correio eletrônico, SMS (Short Message Service) ou MMS 

(Multimedia Messaging Service), sendo que esse serviço é composto do serviço de dados, 

serviço de vídeo, serviço de imagem e/ou serviço de áudio, pois o conteúdo da mensagem 

pode ser multimídia no caso de correio eletrônico e MMS; serviço de relacionamento com 

usuários que tem como objetivo apoiar o relacionamento com o usuário, como por exemplo: 

CRM (Customer Relationship Management), que é uma estratégia de negócio voltada ao 

entendimento e antecipação das necessidades dos clientes (usuários) atuais e potenciais de 

uma empresa (SERRA, 2001), e que neste caso pode ser utilizado para oferecer produtos de 

acordo com o perfil e preferências do usuário. 

Qualquer serviço de localização geográfica contratado pelo usuário final pode ser uma 

combinação dos serviços apresentados em um ou mais grafos em árvore dessa categoria de 
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serviço, de acordo com a necessidade do usuário final e pelos serviços oferecidos pelas 

organizações provedoras de serviço. 

 

 
 

Figura 3.11 - Grafo em Árvore do Serviço de Comércio Móvel. 

Passo 2: Mapeamento dos parâmetros de QoS em um metamodelo 

Considerando os grafos em árvores dos serviços de localização geográfica (figuras 3.8, 3.9, 

3.10 e 3.11), pode-se identificar de forma direta (são identificadas pelos ramos nos grafos) as 

classes de serviços de negócio representadas pelo estereótipo <<Negócio>> e apresentdas na 

figura 3.12 que são: SERVIÇO LOCALIZAÇÃO, SERVIÇO INFORMAÇÃO, SERVIÇO 

MENSAGEM, SERVIÇO RELACIONAMENTO, SERVIÇO COMÉRCIO ELETRÔNICO, 

SERVIÇO TRANSAÇÃO (que possui um relacionamento com um ator externo representado 

por bancos e operadoras de cartão de crédito para validação da transação realizada pelo 

Serviço de Comércio Eletrônico).  

Uma vez identificadas às classes de serviços, deve-se identificar os parâmetros específicos de 

QoS relevantes para cada  uma das classes, representados pelos atributos em cada uma das 

classes, e as funções realizadas por essas classes de serviço, e que são representadas pelas 

operações em cada uma das classes.  

Deve-se ainda lembrar que as classes de serviços padrões (que representam pré-requisitos 

para qualquer serviço móvel e interativo com conteúdo multimídia) representadas na figura 

3.5, com seus atributos e operações, são consideradas na figura 3.12 e estão identificadas pelo 
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estereótipo <<classe Padrão>> e que a classe <<Padrão>> SERVIÇO é composta por todas as 

outras classes de serviço de negócio de serviço de localização.  

Um maior detalhamento das classes, atributos e operações dos serviços de localização 

geográfica é apresentado na tabela 3.3 de especificação do diagrama de classes, que tem como 

objetivo auxiliar na interpretação e no detalhamento do diagrama de classes, e no auxílio da 

identificação dos parâmetros de QoS para elaboração do USLA dessa categoria de serviço.  

 

 USUÁRIO 
(dispositiv o)

tipo SO
características de tela

tipos de mensagem
tecnologias de localização

tipos de comunicação

Camada de Apresentação

Camada de Serviço

Bancos, Op. 
Cartão

DADOS
tamanho

<<Padrão>>

VÍDEO/IMAGEM
qtde de quadros
resolução
tamanho e f ormato da tela
qtde de cores

<<Padrão>>

ÁUDIO
modulação
ruído

<<Padrão>>

SERVIÇO TRANSAÇÃO
status da transação

Controlar_Transação()

<<Negócio>>

SERVIÇO MENSAGEM
tipo de mensagem
conf irmação de env io
conf irmação de recebimento
conteúdo

Controlar_Env io_Recebimento()
Env iar()
Receber()

<<Negócio>>

SERVIÇO RELACIONAMENTO
perf il do usuário

Consultar_Perf il_Usuário()
Sugerir_Negócio()

<<Negócio>>

MÍDIA
f ormato
tipo de compressão

Sincronizar_Mídias()

<<Padrão>>

0..n 10..n 1

é composta

0..n

1

0..n

1
é composta

0..n
1

0..n
1

é composta

TARIFAÇÃO
tipo de serv iço contratado

Obter_Utilização()
Gerar_Cobrança()

<<Padrão>>

SERVIÇO COMÉRCIO ELETRÔNICO
tipo de serv iço

Ef etuar_Serv iço()

<<Negócio>>

1..n

1

1..n

1

é composto

SERVIÇO LOCALIZAÇÃO
precisão
área de cobertura
método de localização
desempenho do ambiente
localização
direção de deslocamento

Obter_Localização()

<<Negócio>>

 SERVIÇO
inf ormações do usuário
inf ormações de env io
inf ormações de recebimento
tipo serv iço

Solicitar_Serv iço()
Receber_Serv iço()

<< Interface>>

utiliza

SERVIÇO INFORMAÇÃO
conteúdo
tamanho

Obter_Inf ormação()
Disponibilizar_Inf ormação()

<<Negócio>>

1..n1 1..n1 possui

1..n

1

1..n

1

possui

SERVIÇO
conf iabilidade
atraso
jitter
largura de banda necessária
largura de banda obtida
taxa média de dados
taxa máxima de dados
tipo de perf il de tráf ego
tempo de resposta obtido
tempo de resposta desejado
protocolo de rede
taxa de transmissão
nív el de segurança

Obter_Atributos()

<<Padrão>>

0..n

1

0..n

1

pode ser composto

0..n

1

0..n

1

pode ser composto

1

1..n

1

1..n

possui

1..n 11..n 1

possui

0..n

1

0..n

1

pode ser composto

1..n1 1..n1 é composto

1

1

1

1

acessa

1

0..n

1

0..n

pode ser composto

GERÊNCIA QoS, REDES e SEGURANÇA
inf ormações do USLA

Monitorar()

<<Padrão>>

1

1..n

1

1..n

monitora

HANDOVER
tipo de tecnologia
nív el de qualidade

Env iar_Atributos()

<<Padrão>>

1..n

1

1..n

1
aciona

  SISTEMA IMPLEMENTAÇÃO HANDOVER

 HANDOVER
inf ormações de QoS

Receber_Atributos()
Env iar_Atributos()

<< interface>>

1 11 1

aciona

aciona

 USUÁRIO 
(dispositiv o)

tipo SO
características de tela

tipos de mensagem
tecnologias de localização

tipos de comunicação

Camada de Apresentação

Camada de Serviço

Bancos, Op. 
Cartão

DADOS
tamanho

<<Padrão>>

VÍDEO/IMAGEM
qtde de quadros
resolução
tamanho e f ormato da tela
qtde de cores

<<Padrão>>

ÁUDIO
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ruído

<<Padrão>>

SERVIÇO TRANSAÇÃO
status da transação

Controlar_Transação()

<<Negócio>>

SERVIÇO MENSAGEM
tipo de mensagem
conf irmação de env io
conf irmação de recebimento
conteúdo

Controlar_Env io_Recebimento()
Env iar()
Receber()

<<Negócio>>

SERVIÇO RELACIONAMENTO
perf il do usuário

Consultar_Perf il_Usuário()
Sugerir_Negócio()

<<Negócio>>

MÍDIA
f ormato
tipo de compressão

Sincronizar_Mídias()

<<Padrão>>

0..n 10..n 1

é composta

0..n

1

0..n

1
é composta

0..n
1

0..n
1

é composta

TARIFAÇÃO
tipo de serv iço contratado

Obter_Utilização()
Gerar_Cobrança()

<<Padrão>>

SERVIÇO COMÉRCIO ELETRÔNICO
tipo de serv iço

Ef etuar_Serv iço()

<<Negócio>>

1..n

1

1..n

1

é composto

SERVIÇO LOCALIZAÇÃO
precisão
área de cobertura
método de localização
desempenho do ambiente
localização
direção de deslocamento

Obter_Localização()

<<Negócio>>

 SERVIÇO
inf ormações do usuário
inf ormações de env io
inf ormações de recebimento
tipo serv iço

Solicitar_Serv iço()
Receber_Serv iço()

<< Interface>>

utiliza

SERVIÇO INFORMAÇÃO
conteúdo
tamanho

Obter_Inf ormação()
Disponibilizar_Inf ormação()

<<Negócio>>

1..n1 1..n1 possui

1..n

1

1..n

1

possui

SERVIÇO
conf iabilidade
atraso
jitter
largura de banda necessária
largura de banda obtida
taxa média de dados
taxa máxima de dados
tipo de perf il de tráf ego
tempo de resposta obtido
tempo de resposta desejado
protocolo de rede
taxa de transmissão
nív el de segurança

Obter_Atributos()

<<Padrão>>

0..n

1

0..n

1

pode ser composto

0..n

1

0..n

1

pode ser composto

1

1..n

1

1..n

possui

1..n 11..n 1

possui

0..n

1

0..n

1

pode ser composto

1..n1 1..n1 é composto

1

1

1

1

acessa

1

0..n

1

0..n

pode ser composto

GERÊNCIA QoS, REDES e SEGURANÇA
inf ormações do USLA

Monitorar()

<<Padrão>>

1

1..n

1

1..n

monitora

HANDOVER
tipo de tecnologia
nív el de qualidade

Env iar_Atributos()

<<Padrão>>

1..n

1

1..n

1
aciona

  SISTEMA IMPLEMENTAÇÃO HANDOVER

 HANDOVER
inf ormações de QoS

Receber_Atributos()
Env iar_Atributos()

<< interface>>

1 11 1

aciona

aciona

 
Figura 3.12 - Diagrama de Classes dos Serviços de Localização Geográfica. 
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Tabela 3.3 – Detalhamento das classes de serviço de localização geográfica com os atributos 
e operações. 

Classe <<Negócio>> SERVIÇO RELACIONAMENTO 
Classe que representa o serviço de apoio ao relacionamento com o usuário, como por 
exemplo: CRM (Customer Relationship Management) que é uma estratégia de negócio 
voltada ao entendimento e antecipação das necessidades dos clientes (usuários) atuais e 
potenciais de uma empresa (SERRA, 2001). 

Atributos 

Nome Atributo Descrição 

perfil do usuário São informações do perfil do usuário, preferências de 
produtos, histórico de compras anteriores, entre outras. 

Operações 

Consultar_Perfil_Usuário() Função que consulta as informações do perfil do usuário. 

Sugerir_Negócio() Função que sugeri a ação de negócio, de acordo, com o 
perfil do usuário e o serviço utilizado. 

 

Classe <<Negócio>> SERVIÇO COMÉRCIO ELETRÔNICO 
Classe responsável pelo comércio eletrônico baseado na localização do usuário, ou seja, de 
acordo com a localização do usuário as empresas podem enviar mensagens de promoções 
aos usuários próximos de um determinado local, ou oferecer benefícios na compra imediata 
através de compra on-line. 

Atributos 

Nome Atributo Descrição 

tipo de serviço Tipo de serviço de comércio eletrônico oferecido, por 
exemplo: compra on-line, descontos em produtos, entre 
outros. 

Operações 

Efetuar_Serviço Função responsável por executar o serviço de comércio 
eletrônico. 

 

Classe <<Negócio>> SERVIÇO TRANSAÇÃO 
Classe responsável pela transação do serviço de comércio eletrônico e pela interface com 
outros serviços externos, como por exemplo: serviços de bancos e de operadoras de cartão de 
crédito. 

Atributos 

Nome Atributo Descrição 

status da transação É o retorno de como foi efetuada a transação pelo 
provedor de serviço (bancos e operadoras de cartão de 
crédito). Por exemplo: com sucesso, erro, entre outros. 
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Continuação da Tabela 3.3 – Detalhamento das classes de serviço de localização geográfica 
com os atributos e operações. 

Operações 

Controlar_Transação() Função responsável por executar e controlar as transações 
de compra do serviço de comércio eletrônico, inclusive 
com os provedores de serviço (bancos e operadoras de 
cartão de crédito). 

 

Classe <<Negócio>> SERVIÇO LOCALIZAÇÃO 

Classe responsável por localizar, rastrear e monitorar um terminal e por extensão o próprio 
usuário, desde que autorizado pelo mesmo. 

Atributos 

Nome Atributo Descrição 

precisão É a precisão da medida de localização. 

área de cobertura É a região em que o serviço de localização funciona 
adequadamente. 

método de localização É o tipo de sistema de serviço de localização, como por 
exemplo: GPS (Global Positioning System), Cell Id (Cell 
Identification), TOA (Time of Arrival). 

desempenho do ambiente É o desempenho em diferentes tipos de ambiente, como 
por exemplo: urbano, rural, suburbano e ambientes 
internos. 

localização  Local que se encontra o dispositivo de localização e por 
extensão o usuário, desde que autorizado pelo mesmo. 

direção de deslocamento Direção de deslocamento do usuário a partir da 
localização atual do usuário. 

Operações 

Obter_Localização Função que obtém a localização do dispositivo e por 
extensão o próprio usuário, desde que autorizado pelo 
mesmo. 

 

Classe <<Negócio>> SERVIÇO INFORMAÇÃO 
Classe que agrupa informações com conteúdo multimídia de locais, condições de trânsito, 
promoções de produtos, entre outras e que podem ser procuradas e/ou recebidas pelo usuário 
final, de acordo, com a sua localização geográfica. 

Atributos 

Nome Atributo Descrição 

conteúdo Conteúdo da informação, sendo que esse conteúdo pode 
ser multimídia. 
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Continuação da Tabela 3.3 – Detalhamento das classes de serviço de localização geográfica 
com os atributos e operações. 

tamanho Tamanho do conteúdo a ser disponibilizado. 

Operações 

Obter_Informação() Função que busca conteúdo de acordo com o serviço 
solicitado. 

Disponibilizar_Informação() Função responsável por disponibilizar o conteúdo 
solicitado pelo usuário final. 

 

Classe <<Negócio>> SERVIÇO MENSAGEM 

Classe que representa serviços de mensagem, que podem ser correio eletrônico, SMS (Short 
Message Service) ou MMS (Multimedia Messaging Service).  

Atributos 

Nome Atributo Descrição 

tipo de mensagem É o tipo de serviço de mensagem que pode ser utilizado 
para o envio/recebimento de mensagens. Pode-se 
classificar em três tipos: correio eletrônico, SMS (Short 
Message Service) e MMS (Multimedia Messaging 
Service ). 

confirmação de envio São informações de data/hora de envio da mensagem. 

confirmação de recebimento São informações de data/hora de recebimento da 
mensagem. Essa confirmação de recebimento é 
realizada pela aplicação residente no dispositivo 
utilizado para leitura da mensagem. 

conteúdo Conteúdo da mensagem, que pode ser multimídia. 

Operações 

Controlar_Envio_Recebimento() Função que controla o envio e o recebimento das 
mensagens. 

Enviar() Função responsável por enviar mensagens. 

Receber() Função responsável por receber mensagens. 

Classe <<Ator>> Banco, Op. Cartão 

Classe que representa um sistema externo de banco e/ou operadora de cartão de crédito para 
validação da classe <<Negócio>> TRANSAÇÃO. 
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Passo 3: Validação do metamodelo para elaboração do USLA 

Apresenta-se a seguir os diagramas de seqüência que representam uma simulação da execução 

de operações relevantes do serviço de localização geográfica, através das interações entre as 

classes do digrama de classes e mostradas através de cenários. Para isso, são considerados 

quatro cenários, apresentados nas figuras 3.13, 3.14, 3.15 e 3.16, para exemplificar situações 

reais dos principais serviços da categorização de localização geográfica. 

A notação do diagrama foi apresentada no item 3.2, sendo que sua interpretação é auto-

explicativa e seqüencial. 

 

Cenário 1: Solicitação de informações com conteúdo multimídia sobre restaurantes da região 

em que o usuário se encontra.  

 

 : Usuário 
(dispositivo)

 :  SERVIÇO  : SERVIÇO  : TARIFAÇÃO  : SERVIÇO 
LOCALIZAÇÃO

 : SERVIÇO 
INFORMAÇÃO

 : GERÊNCIA QoS, 
REDES e SEGURANÇA

 : MÍDIA

Solicitar_Serviço( )

Obter_Atributos( )

Obter_Localização( )

Monitorar( )

Obter_Utilização( )

Obter_Informação( )

Sincronizar_Mídias( )

Receber_Serviço()

<<Interface>> <<Padrão>> <<Padrão>> <<Padrão>> <<Padrão>><<Negócio>><<Negócio>>

Disponibilizar_Informação( )

Receber_Serviço()

* A classe MÍDIA pode ser composta pelas classes DADOS, ÁUDIO, IMAGEM/VÍDEO que são necessárias para realizar a operação Sincronizar_Mídias().

* : Usuário 
(dispositivo)

 :  SERVIÇO  : SERVIÇO  : TARIFAÇÃO  : SERVIÇO 
LOCALIZAÇÃO

 : SERVIÇO 
INFORMAÇÃO

 : GERÊNCIA QoS, 
REDES e SEGURANÇA

 : MÍDIA

Solicitar_Serviço( )

Obter_Atributos( )

Obter_Localização( )

Monitorar( )

Obter_Utilização( )

Obter_Informação( )

Sincronizar_Mídias( )

Receber_Serviço()

<<Interface>> <<Padrão>> <<Padrão>> <<Padrão>> <<Padrão>><<Negócio>><<Negócio>>

Disponibilizar_Informação( )

Receber_Serviço()

* A classe MÍDIA pode ser composta pelas classes DADOS, ÁUDIO, IMAGEM/VÍDEO que são necessárias para realizar a operação Sincronizar_Mídias().

*

 
Figura 3.13 - Diagrama de Seqüência: Cenário de solicitação de informações com conteúdo 

multimídia sobre restaurantes da região. 
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Cenário 2: Solicitação de atendimento local imediato através do envio de mensagens. 
 

 : GERÊNCIA QoS, REDES e 
SEGURANÇA : Usuário 

(dispositivo)

 :  SERVIÇO  : SERVIÇO  : TARIFAÇÃO  : SERVIÇO 
LOCALIZAÇÃO

 : SERVIÇO 
MENSAGEM

 : MÍDIA

Solicitar_Serviço( )

Obter_Atributos( )

Obter_Localização( )

Monitorar( )

Obter_Uti lização( )

Controlar_Envio_Recebimento( )

Enviar( )

<<Interface>> <<Padrão>> <<Padrão>> <<Negócio>> <<Negócio>> <<Padrão>> <<Padrão>>

Sincronizar_Mídias( )

* A classe MÍDIA pode ser composta pelas classes DADOS, ÁUDIO, IMAGEM/VÍDEO que são necessárias para realizar a operação Sincronizar_Mídias().

*  : GERÊNCIA QoS, REDES e 
SEGURANÇA : Usuário 

(dispositivo)

 :  SERVIÇO  : SERVIÇO  : TARIFAÇÃO  : SERVIÇO 
LOCALIZAÇÃO

 : SERVIÇO 
MENSAGEM

 : MÍDIA

Solicitar_Serviço( )

Obter_Atributos( )

Obter_Localização( )

Monitorar( )

Obter_Uti lização( )

Controlar_Envio_Recebimento( )

Enviar( )

<<Interface>> <<Padrão>> <<Padrão>> <<Negócio>> <<Negócio>> <<Padrão>> <<Padrão>>

Sincronizar_Mídias( )

* A classe MÍDIA pode ser composta pelas classes DADOS, ÁUDIO, IMAGEM/VÍDEO que são necessárias para realizar a operação Sincronizar_Mídias().

*

 
Figura 3.14 - Diagrama de Seqüência: Cenário de solicitação de atendimento local imediato 

através do envio de mensagens. 

 

Cenário 3: Recebimento de informações de pessoas idosas considerando um intervalo de 

tempo de 2 horas para o envio de mensagens (MMS) e envio de atributos para a classe de 

interface handover. 
 

 : Usuário
 :  SERVIÇO  : SERVIÇO  : TARIFAÇÃO  : SERVIÇO 

LOCALIZAÇÃO
 : SERVIÇO 
CONTEÚDO

 : SERVIÇO 
INFORMAÇÃO

 : MÍDIA  : SERVIÇO 
MENSAGEM

 : GERÊNCIA QoS, 
REDES e SEGURANÇA

 : HANDOVER  :  HANDOVER

Solicitar_Serv iço( )

Obter_Atributos( )

Obter_Localização( )

Monitorar( )

Obter_Utilização( )

Controlar_Env io_Recebimento( )

Receber_Serv iço( )

Receber_Serv iço()

Env iar_Atributos( )

Env iar( )

<<Negócio>><<Negócio>> <<Padrão>> <<Padrão>><<Padrão>><<Negócio>> <<Negócio>><<Padrão>><<Padrão>>

Obter_Inf ormação( )

Disponibilizar_Inf ormação( )

Sincronizar_Mídias( ) Receber_Atributos( )

<<Interf ace>> <<Interf ace>>

* A classe MÍDIA pode ser composta pelas classes DADOS, ÁUDIO, IMAGEM/VÍDEO que são necessárias para realizar a operação Sincronizar_Mídias().

Executar de 2 em 2 horas

* : Usuário
 :  SERVIÇO  : SERVIÇO  : TARIFAÇÃO  : SERVIÇO 

LOCALIZAÇÃO
 : SERVIÇO 
CONTEÚDO

 : SERVIÇO 
INFORMAÇÃO

 : MÍDIA  : SERVIÇO 
MENSAGEM

 : GERÊNCIA QoS, 
REDES e SEGURANÇA

 : HANDOVER  :  HANDOVER

Solicitar_Serv iço( )

Obter_Atributos( )

Obter_Localização( )

Monitorar( )

Obter_Utilização( )

Controlar_Env io_Recebimento( )

Receber_Serv iço( )

Receber_Serv iço()

Env iar_Atributos( )

Env iar( )

<<Negócio>><<Negócio>> <<Padrão>> <<Padrão>><<Padrão>><<Negócio>> <<Negócio>><<Padrão>><<Padrão>>

Obter_Inf ormação( )

Disponibilizar_Inf ormação( )

Sincronizar_Mídias( ) Receber_Atributos( )

<<Interf ace>> <<Interf ace>>

* A classe MÍDIA pode ser composta pelas classes DADOS, ÁUDIO, IMAGEM/VÍDEO que são necessárias para realizar a operação Sincronizar_Mídias().

Executar de 2 em 2 horas

*

 
Figura 3.15 - Diagrama de Seqüência: Cenário de recebimento de informações de pessoas 

idosas considerando um intervalo de tempo de 2 horas para o envio de mensagens (MMS). 
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Cenário 4: Recebimento de promoção via celular dentro de um shopping e compra on-line. 

 

 : Usuário 
(disposi tivo)

Interface :  
SERVIÇO

 : SERVIÇO  : TARIFAÇÃO  : SERVIÇO 
LOCALIZAÇÃO

 : SERVIÇO 
RELACIONAMENTO

 : SERVIÇO 
INFORMAÇÃO

 : SERVIÇO 
TRANSAÇÃO

 : SERVIÇO COMÉRCIO 
ELETRÔNICO

 : GERÊNCIA QoS, REDES e 
SEGURANÇA

 : MÍDIA

Monitorar( )
Obter_Local ização( )

Receber_Serviço( )

Receber_Serviço()

Solici tar_Serviço( )

Obter_Atributos( )

Obter_Uti lização( )

Efetuar_Serviço( )

Controlar_Transação( )

Receber_Serviço()

Obter_Atributos( )

Obter_Informação( )

Consultar_Perfil_Usuário( )

Disponibil izar_Informação( )

Sincronizar_Mídias( )

<<Padrão>><<Padrão>> <<Padrão>> <<Padrão>> <<Padrão>><<Negócio>><<Negócio>> <<Negócio>> <<Negócio>><<Interface>>

Receber_Serviço( )

Sugerir_Negócio( )

* A classe MÍDIA pode ser composta pelas classes DADOS, ÁUDIO, IMAGEM/VÍDEO que são necessárias para realizar a operação Sincronizar_Mídias().

*
 : Usuário 

(disposi tivo)

Interface :  
SERVIÇO

 : SERVIÇO  : TARIFAÇÃO  : SERVIÇO 
LOCALIZAÇÃO

 : SERVIÇO 
RELACIONAMENTO

 : SERVIÇO 
INFORMAÇÃO

 : SERVIÇO 
TRANSAÇÃO

 : SERVIÇO COMÉRCIO 
ELETRÔNICO

 : GERÊNCIA QoS, REDES e 
SEGURANÇA

 : MÍDIA

Monitorar( )
Obter_Local ização( )

Receber_Serviço( )

Receber_Serviço()

Solici tar_Serviço( )

Obter_Atributos( )

Obter_Uti lização( )

Efetuar_Serviço( )

Controlar_Transação( )

Receber_Serviço()

Obter_Atributos( )

Obter_Informação( )

Consultar_Perfil_Usuário( )

Disponibil izar_Informação( )

Sincronizar_Mídias( )

<<Padrão>><<Padrão>> <<Padrão>> <<Padrão>> <<Padrão>><<Negócio>><<Negócio>> <<Negócio>> <<Negócio>><<Interface>>

Receber_Serviço( )

Sugerir_Negócio( )

* A classe MÍDIA pode ser composta pelas classes DADOS, ÁUDIO, IMAGEM/VÍDEO que são necessárias para realizar a operação Sincronizar_Mídias().

*

 
Figura 3.16 - Diagrama de Seqüência: Cenário de Recebimento de promoção via celular 

dentro de um shopping e compra on-line. 

3.2.2. Serviços que envolvem Comunicação Pessoal/Empresarial 

Neste item serão aplicados os três passos do método proposto para a categoria de serviços de 

Comunicação Pessoal/Empresarial. 

Passo 1: Identificação do serviço e elaboração do grafo em árvore.  

Nesta categoria são considerados os serviços de comunicação pessoal e empresarial 

caracterizados pela necessidade de trocas de informações interativas e, conseqüentemente 

bidirecionais, móveis e com conteúdo multimídia.  Esta categoria pode ser composta de outros 

serviços, como apresentado na figura 3.17 que representa o grafo em árvore de serviços de 

comunicação pessoal/empresarial. 



 
 
 

50 
 

 
 

Figura 3.17 - Grafo em Árvore da Categoria de Serviço Comunicação Pessoal/Empresarial. 

 

A categoria de serviços de comunicação pessoal/empresarial pode ser classificada em 

interações síncronas e assíncronas de comunicação. As interações síncronas de comunicação 

são aquelas nas quais os usuários estão ao vivo, todos ao mesmo tempo, como por exemplo: 

serviço de voz, serviço de chat, serviço de conferência com conteúdo multimídia e serviço de 

vídeo fone. Já as interações assíncronas são aquelas em que a comunicação não acontece ao 

vivo, mas permitem que as informações fiquem disponíveis aos usuários e podem ser 

acessadas no momento em que estes acharem mais adequado, como por exemplo: serviço de 

mensagem e serviço de fórum (ABBEY, 2000)(BATTEZZATI;BORTOLOZZI, 2004). Neste 

trabalho ao vivo é considerado àquele serviço que acontece no mesmo instante em que um 

usuário se utiliza desse serviço, desconsiderado nesse tempo os atrasos inerentes aos sistemas, 

redes de acesso ou composição daquele serviço, de forma que esse mesmo usuário possa ter 

uma interação real com esse serviço (KARAM JÚNIOR, 2006). 

Os serviços de comunicação pessoal/empresarial considerados possuem conteúdo multimídia. 

Com isso, a maioria dos serviços é composta por serviço de dados, que representam caracteres 

e que formam textos; serviço de vídeo, que representa imagens contínuas e dinâmicas; serviço 

de imagem, que representa imagens estáticas; serviço de áudio que representam voz e som, 

que é um conjunto contínuo e dinâmico de sons.  

A seguir é apresentada uma breve descrição de cada serviço e sua composição por outros 

serviços. 

3.2.2.1. Serviço de Voz 

O serviço de voz é um serviço síncrono que permite a comunicação de voz. Podem ser 

classificados como chamadas telefônicas via dispositivo fixo ou móvel. 
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A figura 3.18 apresenta uma visão em grafo de árvore através de mapa mental de composição 

do serviço de voz, pelo serviço de áudio. 

 

 
Figura 3.18 - Grafo em Árvore do Serviço de Voz. 

3.2.2.2. Serviço de Mensagem  

O serviço de mensagem é um serviço assíncrono que permite o envio e o recebimento de 

mensagens. O serviço de mensagem pode ser classificado em três tipos: correio eletrônico, 

SMS (Short Message Service) e MMS (Multimedia Messaging Service).  

A figura 3.19 apresenta uma visão em grafo de árvore através de mapa mental de composição 

do serviço de mensagem, por outros serviços, que são: serviço de dados, serviço de vídeo, 

serviço de imagem e/ou serviço de áudio, pois o conteúdo da mensagem pode ser multimídia 

no caso de correio eletrônico e MMS. 

 
  

 
Figura 3.19 - Grafo em Árvore do Serviço de Mensagem. 

3.2.2.3. Vídeo Fone 

O serviço de vídeo fone é um serviço síncrono baseado na transmissão de voz e imagem. 

A figura 3.20 apresenta uma visão em grafo de árvore através de mapa mental de composição 

do serviço de vídeo fone, por outros serviços que são: serviço de áudio e serviço de imagem. 
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Figura 3.20 - Grafo em Árvore do Serviço de Vídeo Fone. 

3.2.2.4. Serviço de Conferência com conteúdo Multimídia  

O serviço de conferência com conteúdo multimídia é um serviço síncrono que possibilita a 

comunicação interativa entre dois ou mais participantes separados geograficamente, através 

da troca de informações com conteúdo multimídia sincronizada de dados, vídeo e áudio ao 

vivo (OTSUKA; ROCHA, 2002).  

A figura 3.21 apresenta uma visão em grafo de árvore através de mapa mental de composição 

do serviço de conferência com conteúdo multimídia, por outros serviços, que são: serviço de 

dados, serviço de vídeo, serviço de imagem e/ou serviço de áudio, pois o usuário pode utilizar 

várias mídias de forma interativa. 

 

 
 
 

Figura 3.21 - Grafo em Árvore do Serviço de Conferência com conteúdo Multimídia. 

3.2.2.5. Serviço de Chat 

O serviço de chat é um serviço de “bate papo” síncrono realizado por meio de uma ferramenta 

de chat. Geralmente, o chat é utilizado como troca de mensagens curtas entres usuários, sendo 

que essas mensagens podem ter conteúdo de dados, vídeo, imagem e/ou áudio (OTSUKA; 

ROCHA, 2002). 

A figura 3.22 apresenta uma visão em grafo de árvore através de mapa mental de composição 

do serviço de chat, por outros serviços, que são: serviço de dados, serviço de vídeo, serviço de 

imagem e/ou serviço de áudio, pois o usuário pode utilizar várias mídias de forma interativa. 
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Pode-se observar que o serviço de conferência com conteúdo multimídia e o serviço de chat 

atuais possuem a mesma composição de serviços, sendo serviços síncronos e para 

comunicação com uma ou mais pessoas, com isso podem ser tratados como um único serviço. 

Neste trabalho esses dois serviços foram apresentados separadamente, pois ainda utiliza-se 

nomenclatura diferenciada, pois até bem pouco tempo atrás serviços de chat eram apenas 

troca de mensagens escritas. 

 

 

Figura 3.22 - Grafo em Árvore do Serviço de Chat. 

3.2.2.6. Serviço de Fórum 

O serviço de fórum é um serviço de discussão assíncrona por meio de uma ferramenta de 

fórum para troca de mensagens estruturadas de um determinado tema. Os fóruns são 

conduzidos por um mediador, que incentiva a troca de idéias e experiências. A natureza 

assíncrona do fórum favorece a reflexão possibilitando um maior aprofundamento e estudo do 

tema em questão (OTSUKA; ROCHA, 2002). 

A figura 3.23 apresenta uma visão em grafo de árvore através de mapa mental de composição 

do serviço de fórum, por outros serviços, que são: serviço de dados, serviço de vídeo, serviço 

de imagem e/ou serviço de áudio, pois o conteúdo da mensagem no fórum pode conter uma 

ou mais mídias. 

 

 
Figura 3.23 - Grafo em Árvore do Serviço de Fórum. 
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Qualquer serviço de comunicação pessoal/empresarial contratado pelo usuário final pode ser 

uma combinação dos serviços apresentados em um ou mais grafos em árvore dessa categoria 

de serviço, de acordo com a necessidade do usuário final e pelos serviços oferecidos pelas 

organizações provedoras de serviço. 

Passo 2: Mapeamento dos parâmetros de QoS em um metamodelo 

Considerando os grafos em árvores dos serviços que envolvem comunicação 

pessoal/empresarial (figura 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22 e 3.23), pode-se identificar de forma 

direta (são identificadas pelos ramos nos grafos) as classes de serviços de negócio 

representadas pelo estereótipo <<Negócio>> e apresentadas na figura 3.24, que são: 

SERVIÇO VÍDEO FONE/VOZ, SERVIÇO MENSAGEM, SERVIÇO CONFERÊNCIA 

MULTIMÍDIA/CHAT e SERVIÇO FÓRUM. Uma vez identificadas às classes de serviços, 

deve-se identificar os parâmetros específicos de QoS relevantes para cada  uma das classes, 

representados pelos atributos em cada uma das classes, e as funções realizadas por essas 

classes de serviço, e que são representadas pelas operações em cada uma das classes. Deve-se 

ainda lembrar que as classes de serviços padrões (que representam pré-requisitos para 

qualquer serviço móvel e interativo com conteúdo multimídia) representadas na figura 3.5 

com seus atributos e operações são consideradas na figura 3.24 e estão identificadas pelo 

estereótipo <<classe Padrão>> e que a classe <<Padrão>> SERVIÇO é composta por todas as 

outras classes de serviço de negócio de serviço de comunicação pessoal/empresarial. 

Um maior detalhamento de cada classe, atributos e operações dos serviços de comunicação 

pessoal/empresarial são apresentados na Tabela 3.4., para posteriormente auxiliar na 

identificação dos parâmetros de QoS dessa categoria de serviço. 

Passo 3: Validação do metamodelo para elaboração da USLA 

Apresenta-se a seguir os diagramas de seqüência que representam uma simulação da execução 

de operações relevantes do serviço de comunicação pessoal/empresarial, através das 

interações entre as classes do digrama de classes mostradas através de cenários. Para isso, são 

considerados três cenários, apresentados nas figuras 3.25, 3.26 3 3.27, para exemplificar 

situações reais dos principais serviços da categorização de comunicação pessoal/empresarial. 



 
 
 

55 
 

A notação do diagrama foi apresentada no item 3.2, sendo que sua interpretação é auto-

explicativa e seqüencial. 

 

 USUÁRIO 
(dispositiv o)

tipo SO
características de tela

tipos de mensagem
tecnologias de localização

tipos de comunicação

Camada de Apresentação

Camada de Serviço

DADOS
tamanho

<<Padrão>> ÁUDIO
modulação
ruído

<<Padrão>>

VÍDEO/IMAGEM
qtde de quadros
resolução
tamanho e f ormato da tela
qtde de cores

<<Padrão>>

TARIFAÇÃO
tipo de serv iço contratado

Obter_Utilização()
Gerar_Cobrança()

<<Padrão>>

MÍDIA
f ormato
tipo de compressão

Sincronizar_Mídias()

<<Padrão>>

10..n 10..n

é composta

1 0..n1 0..n

é composta

1

0..n

1

0..n
é composta SERVIÇO MENSAGEM

tipo de mensagem
conf irmação de env io
conf irmação de recebimento
conteúdo

Controlar_Env io_Recebimento()
Env iar()
Receber()

<<Negócio>>

SERVIÇO VÍDEO FONE/VOZ
número telef one

Conectar()
Desconectar()

<<Negócio>>

SERVIÇO CONFERÊNCIA MULTIMÍDIA/CHAT
status da conexão
qtde participantes
mixagem
conteúdo

Conectar()
Desconectar()
Registrar_Conteúdo()

<<Negócio>>

SERVIÇO FÓRUM
tema
mediador
conteúdo

Conectar()
Desconectar()
Buscar_Conteúdo()
Postar_Conteúdo()

<<Negócio>>

 SERVIÇO
inf ormações do usuário
inf ormações de env io
inf ormações de recebimento
tipo serv iço

Solicitar_Serv iço()
Receber_Serv iço()

<< Interface>>

utiliza

SERVIÇO
conf iabilidade
atraso
jitter
largura de banda necessária
largura de banda obtida
tipo de perf il de tráf ego
tempo de resposta obtido
tempo de resposta desejado
protocolo de rede
nív el de segurança

Obter_Atributos()

<<Padrão>>

1..n 11..n 1

possui

1..n

1

1..n

1

possui

0..n

1

0..n

1

pode ser composto

0..n

1

0..n

1pode ser composto

0..n

1

0..n

1

pode ser composto

0..n
1

0..n
1

pode ser composto

1

1

1

1

acessa

GERÊNCIA QoS, REDES e SEGURANÇA
inf ormações do USLA

Monitorar()

<<Padrão>>

1..n
1

1..n
1

monitora

HANDOVER
tipo de tecnologia
nív el de qualidade

Env iar_Atributos()

<<Padrão>>
1..n

1

1..n

1
aciona

SISTEMA 
IMPLEM...

 HANDOVER
inf ormações de QoS

Receber_Atributos()
Env iar_Atributos()

<< interface>>

1 11 1

aciona

aciona

 USUÁRIO 
(dispositiv o)

tipo SO
características de tela

tipos de mensagem
tecnologias de localização

tipos de comunicação

Camada de Apresentação

Camada de Serviço

DADOS
tamanho

<<Padrão>> ÁUDIO
modulação
ruído

<<Padrão>>

VÍDEO/IMAGEM
qtde de quadros
resolução
tamanho e f ormato da tela
qtde de cores

<<Padrão>>

TARIFAÇÃO
tipo de serv iço contratado

Obter_Utilização()
Gerar_Cobrança()

<<Padrão>>

MÍDIA
f ormato
tipo de compressão

Sincronizar_Mídias()

<<Padrão>>

10..n 10..n

é composta

1 0..n1 0..n

é composta

1

0..n

1

0..n
é composta SERVIÇO MENSAGEM

tipo de mensagem
conf irmação de env io
conf irmação de recebimento
conteúdo

Controlar_Env io_Recebimento()
Env iar()
Receber()

<<Negócio>>

SERVIÇO VÍDEO FONE/VOZ
número telef one

Conectar()
Desconectar()

<<Negócio>>

SERVIÇO CONFERÊNCIA MULTIMÍDIA/CHAT
status da conexão
qtde participantes
mixagem
conteúdo

Conectar()
Desconectar()
Registrar_Conteúdo()

<<Negócio>>

SERVIÇO FÓRUM
tema
mediador
conteúdo

Conectar()
Desconectar()
Buscar_Conteúdo()
Postar_Conteúdo()

<<Negócio>>

 SERVIÇO
inf ormações do usuário
inf ormações de env io
inf ormações de recebimento
tipo serv iço

Solicitar_Serv iço()
Receber_Serv iço()

<< Interface>>

utiliza

SERVIÇO
conf iabilidade
atraso
jitter
largura de banda necessária
largura de banda obtida
tipo de perf il de tráf ego
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nív el de segurança

Obter_Atributos()

<<Padrão>>

1..n 11..n 1

possui

1..n

1

1..n

1

possui

0..n

1

0..n

1
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0..n

1
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1

0..n
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GERÊNCIA QoS, REDES e SEGURANÇA
inf ormações do USLA

Monitorar()

<<Padrão>>

1..n
1

1..n
1

monitora

HANDOVER
tipo de tecnologia
nív el de qualidade

Env iar_Atributos()

<<Padrão>>
1..n

1

1..n

1
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SISTEMA 
IMPLEM...

 HANDOVER
inf ormações de QoS

Receber_Atributos()
Env iar_Atributos()

<< interface>>

1 11 1

aciona

aciona

Figura 3.24 - Diagrama de Classes dos Serviços de Comunicação Pessoal/Empresarial. 
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Tabela 3.4 – Detalhamento das classes de serviço de comunicação pessoal/empresarial com 
os atributos e operações. 

Classe <<Negócio>> SERVIÇO MENSAGEM 

Classe que representa serviços de mensagem, que podem ser correio eletrônico, SMS (Short 
Message Service) ou MMS (Multimedia Messaging Service).  

Atributos 

Nome Atributo Descrição 

tipo de mensagem É o tipo de serviço de mensagem que pode ser utilizado 
para o envio/recebimento de mensagens. Pode-se 
classificar em três tipos: correio eletrônico, SMS (Short 
Message Service) e MMS (Multimedia Messaging 
Service ). 

confirmação de envio São informações de data/hora de envio da mensagem. 

confirmação de recebimento São informações de data/hora de recebimento da 
mensagem. Essa confirmação de recebimento é realizada 
pela aplicação residente no dispositivo utilizado para 
leitura da mensagem. 

conteúdo Conteúdo da mensagem, que pode ser multimídia. 

Operações 

Controlar_Envio_Recebimento() Função que controla o envio e o recebimento das 
mensagens. 

Enviar() Função responsável por enviar mensagens. 

Receber() Função responsável por receber mensagens. 

 

Classe <<Negócio>> SERVIÇO VÍDEO FONE/VOZ 

Classe que representa serviços síncronos de vídeo fone e voz, que foram agrupadas em uma 
mesma classe devido às características e funções comuns.  

Atributos 

Nome Atributo Descrição 

número telefone É o número do telefone de comunicação. 

Operações 

Conectar() Função responsável pela conexão do serviço. 

Desconectar() Função responsável pela desconexão do serviço. 
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Continuação da Tabela 3.4 – Detalhamento das classes de serviço de comunicação 
pessoal/empresarial com os atributos e operações. 

Classe <<Negócio>> SERVIÇO CONFERÊNCIA MULTIMÍDIA/CHAT 
Classe que representa serviços síncronos de conferência com conteúdo multimídia e chat, 
que foram agrupadas em uma mesma classe devido as características e funções comuns.  

Atributos 
Nome Atributo Descrição 

status da conexão É o status da conexão. Como por exemplo: em 
execução, em espera, indisponível, entre outros. 

quantidade de participantes É a quantidade de participantes separados 
geograficamente. 

mixagem É um processo que combina diversos fluxos que 
compõem um tráfego formando um fluxo único. Esse 
atributo é importante para conferência com conteúdo 
multimídia, pois mais de uma fonte pode enviar dados 
ao mesmo tempo, e esses dados podem ser misturados 
(FOROUZAN, 2006). 

conteúdo É o registro do conteúdo das informações trocadas no 
serviço de conferência com conteúdo multimídia ou do 
chat. 

Operações 
Conectar() Função responsável pela conexão do serviço. 
Desconectar() Função responsável pela desconexão do serviço. 
Registrar_Conteúdo() Função responsável pelo registro de conteúdo do 

chat/conferência com conteúdo multimídia. 
 

Classe <<Negócio>> SERVIÇO FÓRUM 
Classe que representa serviços assíncronos de fórum.  

Atributos 
Nome Atributo Descrição 

tema É o tema do fórum. 
mediador É a pessoa responsável por conduzir as discussões no 

fórum. 
conteúdo É o conteúdo das informações trocadas no serviço de 

fórum. 
Operações 

Conectar() Função responsável pela conexão do serviço. 
Desconectar() Função responsável pela desconexão do serviço. 
Buscar_Conteúdo() Função responsável pela busca de conteúdo já postado 

no fórum. 
Postar_Conteúdo() Função responsável por registrar o conteúdo no fórum. 
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Cenário 1: Utilização de serviço de chat para troca de mensagens com conteúdo multimídia, 

e envio de atributos para a classe de interface handover.  

Receber_Atributos( )

 : Usuário 
(dispositivo)

 :  SERVIÇO  : SERVIÇO  : SERVIÇO CONFERÊNCIA 
MULTIMÍDIA/CHAT

 : TARIFAÇÃO  : MÍDIA  : GERÊNCIA QoS, 
REDES e SEGURANÇA

 : HANDOVER  :  HANDOVER

Solicitar_Serviço( )

Obter_Atributos( )

Conectar( )

Obter_Uti lização( )

Registrar_Conteúdo( )

Sincronizar_Mídias( )

Desconectar( )

Monitorar( )

Enviar_Atributos( )

<<Interface>> <<Padrão>> <<Padrão>> <<Padrão>> <<Padrão>> <<Padrão>><<Negócio>> <<Interface>>

*

Repetição até a desconexão

* A classe MÍDIA pode ser composta pelas classes DADOS, ÁUDIO, IMAGEM/VÍDEO que são necessárias para realizar a operação Sincronizar_Mídias().

Receber_Atributos( )

 : Usuário 
(dispositivo)

 :  SERVIÇO  : SERVIÇO  : SERVIÇO CONFERÊNCIA 
MULTIMÍDIA/CHAT

 : TARIFAÇÃO  : MÍDIA  : GERÊNCIA QoS, 
REDES e SEGURANÇA

 : HANDOVER  :  HANDOVER

Solicitar_Serviço( )

Obter_Atributos( )

Conectar( )

Obter_Uti lização( )

Registrar_Conteúdo( )

Sincronizar_Mídias( )

Desconectar( )

Monitorar( )

Enviar_Atributos( )

<<Interface>> <<Padrão>> <<Padrão>> <<Padrão>> <<Padrão>> <<Padrão>><<Negócio>> <<Interface>>

*

Repetição até a desconexão

* A classe MÍDIA pode ser composta pelas classes DADOS, ÁUDIO, IMAGEM/VÍDEO que são necessárias para realizar a operação Sincronizar_Mídias().  
Figura 3.25 - Diagrama de Seqüência: Cenário do serviço de chat para troca de mensagens 

multimídia. 
 

Cenário 2: Utilização de serviço de fórum para discussão de um tema específico com 

conteúdo multimídia. Para isso, o usuário busca e posta conteúdo multimídia. 

 : SERVIÇO 
FÓRUM :  USUÁRIO 

(dispositivo)

 :  SERVIÇO  : SERVIÇO  : TARIFAÇÃO  : MÍDIA  : GERÊNCIA QoS, 
REDES e SEGURANÇA

Solicitar_Serviço( )

Obter_Atributos( )

Conectar( )

Obter_Utilização( )

Buscar_Conteúdo( )

Sincronizar_Mídias( )

Postar_Conteúdo( )

Sincronizar_Mídias( )

Desconectar( )

Monitorar( )

<<Interface>> <<Padrão>> <<Padrão>> <<Padrão>> <<Padrão>><<Negócio>>

*

* A classe MÍDIA pode ser composta pelas classes DADOS, ÁUDIO, IMAGEM/VÍDEO que são necessárias para realizar a operação Sincronizar_Mídias().

 : SERVIÇO 
FÓRUM :  USUÁRIO 

(dispositivo)

 :  SERVIÇO  : SERVIÇO  : TARIFAÇÃO  : MÍDIA  : GERÊNCIA QoS, 
REDES e SEGURANÇA

Solicitar_Serviço( )

Obter_Atributos( )

Conectar( )

Obter_Utilização( )

Buscar_Conteúdo( )

Sincronizar_Mídias( )

Postar_Conteúdo( )

Sincronizar_Mídias( )

Desconectar( )

Monitorar( )

<<Interface>> <<Padrão>> <<Padrão>> <<Padrão>> <<Padrão>><<Negócio>>

*

* A classe MÍDIA pode ser composta pelas classes DADOS, ÁUDIO, IMAGEM/VÍDEO que são necessárias para realizar a operação Sincronizar_Mídias().  
 Figura 3.26 - Diagrama de Seqüência: Cenário do serviço de fórum com conteúdo 

multimídia. 
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Cenário 3: Utilização de serviço de mensagem com conteúdo multimídia. 

 :  SERVIÇO
 :  USUÁRIO 
(dispositivo)

 : SERVIÇO  : TARIFAÇÃO  : SERVIÇO 
MENSAGEM

 : MÍDIA  : GERÊNCIA QoS, 
REDES e SEGURANÇA

Solicitar_Serviço( )

Obter_Atributos( )

Obter_Utilização( )

Enviar( )

Controlar_Envio_Recebimento( )

Sincronizar_Mídias( )

Monitorar( )

<<Padrão>><<Padrão>><<Interface>> <<Negócio>> <<Padrão>> <<Padrão>>

Receber_Serviço( )

Receber_Serviço

*

* A classe MÍDIA pode ser composta pelas classes DADOS, ÁUDIO, IMAGEM/VÍDEO que são necessárias para realizar a operação Sincronizar_Mídias().

 :  SERVIÇO
 :  USUÁRIO 
(dispositivo)

 : SERVIÇO  : TARIFAÇÃO  : SERVIÇO 
MENSAGEM

 : MÍDIA  : GERÊNCIA QoS, 
REDES e SEGURANÇA

Solicitar_Serviço( )

Obter_Atributos( )

Obter_Utilização( )

Enviar( )

Controlar_Envio_Recebimento( )

Sincronizar_Mídias( )

Monitorar( )

<<Padrão>><<Padrão>><<Interface>> <<Negócio>> <<Padrão>> <<Padrão>>

Receber_Serviço( )

Receber_Serviço

*

* A classe MÍDIA pode ser composta pelas classes DADOS, ÁUDIO, IMAGEM/VÍDEO que são necessárias para realizar a operação Sincronizar_Mídias().  
Figura 3.27 - Diagrama de Seqüência: Cenário do serviço de mensagem com conteúdo 

multimídia. 

3.2.3. Serviço de Informação, Entretenimento e Lazer 

Neste item serão aplicados os três passos do método proposto para a categoria de serviços de 

Informação, Entretenimento e Lazer. 

Passo 1: Identificação do serviço e elaboração do grafo em árvore.  

Nesta categoria são considerados os serviços de informação, entretenimento e lazer, que 

podem ser classificados em serviços de envio, recebimento e interação com conteúdos de 

entretenimento e lazer. Esses serviços podem ser interativos e, conseqüentemente 

unidirecionais ou bidirecionais, móveis e com conteúdo multimídia. Esta categoria pode ser 

composta de outros serviços, como apresentado na figura 3.28 que representa o grafo em 

árvore de serviços informação, entretenimento e lazer. 
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Figura 3.28 - Grafo em Árvore da Categoria de Serviço de Informação, Entretenimento e 

Lazer. 

 

Os serviços de informação, entretenimento e lazer considerados possuem conteúdo 

multimídia. Com isso, a maioria dos serviços é composta por serviço de dados, que 

representam caracteres e que formam textos; serviço de vídeo, que representa imagens 

contínuas e dinâmicas; serviço de imagem, que representa imagens estáticas; serviço de áudio 

que representam voz e som, que é um conjunto contínuo e dinâmico de sons.  

A seguir é apresentada uma breve descrição de cada serviço e sua composição por outros 

serviços. 

3.2.3.1. Serviço de Busca de Informações 

É um serviço de busca de informações de entretenimento e lazer com conteúdo multimídia 

pelo usuário final.  

A figura 3.29 apresenta uma visão em grafo de árvore através de mapa mental de composição 

do serviço de busca de informações, por outros serviços, que são: serviço de informação que 

apresenta aos usuários as informações solicitadas, como por exemplo: informações de 

restaurantes e farmácias, e que por sua vez é composto de serviço de dados, serviço de vídeo, 

serviço de imagem e/ou serviço de áudio, pois o conteúdo da informação pode ser multimídia; 

serviço de mensagem, pois de acordo com a busca de informação do usuário final, pode-se 

enviar o resultado da busca através de mensagem (correio eletrônico, SMS - Short Message 

Service ou MMS - Multimedia Messaging Service), sendo que esse serviço é composto de 

serviço de dado, serviço de vídeo, serviço de imagem e/ou serviço de áudio, pois o conteúdo 

mensagem pode ser multimídia no caso de correio eletrônico e MMS; serviço de 

relacionamento com usuários que tem como objetivo apoiar o relacionamento com o usuário, 

como, por exemplo: CRM (Customer Relationship Management), que é uma estratégia de 

negócio voltada ao entendimento e antecipação das necessidades dos clientes (usuários) atuais 
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e potenciais de uma empresa (SERRA, 2001), e que neste caso pode ser utilizado para 

fornecer informações de acordo com o perfil e preferências do usuário. 

 

 
  

Figura 3.29 - Grafo em Árvore do Serviço de Busca de Informações. 

3.2.3.2. Serviço de Mídia sob Demanda 

O serviço de mídia sob demanda é um serviço que permitem aos usuários finais, através de 

um dispositivo, enviarem comandos a um servidor de mídia (vídeo, áudio, imagem e/ou 

dados), localizado em uma empresa provedora de serviço de mídias, para estabelecer a 

programação que deseja assistir, ouvir, obter ou interagir. Neste tipo de serviço os usuários 

finais têm total controle sobre a apresentação de vídeos, áudios, imagens e dados.  

A figura 3.30 apresenta uma visão em grafo de árvore através de mapa mental de composição 

do serviço de mídia sob demanda, por outros serviços, que são: serviço de informação, que 

contém o conteúdo da(s) mídia(s) sob demanda e que é composto pelo serviço de dados, 

serviço de vídeo, serviço de imagem e/ou serviço de áudio, pois o conteúdo mídia pode ser 

multimídia; serviço de relacionamento com usuários que como objetivo apoiar o 

relacionamento com o usuário, como por exemplo: CRM (Customer Relationship 

Management), que é uma estratégia de negócio voltada ao entendimento e antecipação das 

necessidades dos clientes (usuários) atuais e potenciais de uma empresa (SERRA, 2001), e 

que neste caso pode ser utilizado para fornecer mídia sob demanda de acordo com o perfil e 

preferências do usuário. 
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Figura 3.30 - Grafo em Árvore do Serviço de Mídia sob Demanda. 

3.2.3.3. Serviço de Provimento de Jogos 

O serviço de provimento de jogos é um serviço de entretenimento para o usuário final. Esses 

serviços permitem que usuários distantes geograficamente possam jogar, comunicar-se, 

interagir e até criar e manipular o conteúdo multimídia de um jogo simultaneamente. 

A figura 3.31 apresenta uma visão em grafo de árvore através de mapa mental de composição 

do serviço de provimento de jogos, por outros serviços, que são: serviço de informação, que 

contém as informações do conteúdo dos jogos, e que é composto pelo serviço de dados, 

serviço de vídeo, serviço de imagem e/ou serviço de áudio, pois o conteúdo do jogo pode ser 

multimídia; serviço de conferência com conteúdo multimídia que permite a comunicação 

interativa entre dois ou mais participantes separados geograficamente, através da troca de 

informações que pode ser dados, vídeo, imagem e/ou áudio, pois o conteúdo do jogo pode ser 

multimídia; serviço de jogo que é o jogo propriamente dito. 

 

 
 

Figura 3.31 - Grafo em Árvore do Serviço de Jogos. 
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Como nas categorias anteriores, qualquer serviço de informação, entretenimento e lazer 

contratado pelo usuário final pode ser uma combinação dos serviços apresentados em um ou 

mais grafos em árvore dessa categoria de serviço, de acordo com a necessidade do usuário 

final e pelos serviços oferecidos pelas organizações provedoras de serviço. 

Passo 2: Mapeamento dos parâmetros de QoS em um metamodelo 

Considerando os grafos em árvores dos serviços de informação, entretenimento e lazer (figura 

3.29, 3.30 e 3.31), pode-se identificar de forma direta (são identificadas pelos ramos nos 

grafos) as classes de serviços de negócio representadas pelo estereótipo <<Negócio>> e 

apresentadas na figura 3.32, que são: SERVIÇO INFORMAÇÃO, SERVIÇO 

CONFERÊNCIA MULTIMÍDIA/CHAT, SERVIÇO MENSAGEM, SERVIÇO MÍDIA SOB 

DEMANDA, SERVIÇO JOGOS e SERVIÇO DE RELACIONAMENTO. Uma vez 

identificadas as classes de serviços, deve-se identificar os parâmetros específicos de QoS 

relevantes para cada  uma das classes, representados pelos atributos em cada uma das classes, 

e as funções realizadas por essas classes de serviço, e que são representadas pelas operações 

em cada uma das classes. Deve-se ainda lembrar que as classes de serviços padrões (que 

representam pré-requisitos para qualquer serviço móvel e interativo com conteúdo 

multimídia) representadas na figura 3.5 com seus atributos e operações são consideradas na 

figura 3.32 e estão identificadas pelo estereótipo <<classe Padrão>> e que a classe 

<<Padrão>> SERVIÇO é composta por todas as outras classes de serviço de negócio de 

serviço de informação, entretenimento e lazer. 

Um maior detalhamento de cada classe, atributos e operações dos serviços de informação, 

entretenimento e lazer são apresentados na Tabela 3.5, para posteriormente auxiliar na 

identificação dos parâmetros de QoS dessa categoria de serviço.  

Passo 3: Validação do metamodelo para elaboração da USLA 

Apresenta-se a seguir os diagramas de seqüência que representam uma simulação da execução 

de operações relevantes do serviço de informação, entretenimento e lazer, através das 

interações entre as classes do digrama de classes mostradas através de cenários. Para isso, são 

considerados três cenários, apresentados nas figuras 3.33, 3.34 e 3.35, para exemplificar 
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situações reais dos principais serviços da categorização de serviço de informação, 

entretenimento e lazer. 

A notação do diagrama foi apresentada no item 3.2, sendo que sua interpretação é auto-

explicativa e seqüencial. 

 

Camada de Apresentação 

Camada de Serviço 

SISTEMA IMPLEMENTAÇÃO HANDOVER

 HANDOVER
informações de QoS

Receber_Atributos()
Enviar_Atributos()

<< interface>>

 USUÁRIO 
(dispositivo)

tipo SO
características de tela

tipos de mensagem
tecnologias de localização

tipos de comunicação

HANDOVER
tipo de tecnologia
nível de qualidade

Enviar_Atributos()

<<Padrão>>

1 11 1

aciona

DADOS
tamanho

<<Padrão>>

ÁUDIO
modulação
ruído

<<Padrão>>VÍDEO/IMAGEM
qtde de quadros
resolução
tamanho e formato da tela
qtde de cores

<<Padrão>>

 SERVIÇO
informações do usuário
informações de envio
informações de recebimento
tipo serviço

Solicitar_Serviço()
Receber_Serviço()

<< Interface>>

utiliza

TARIFAÇÃO
tipo de serviço contratado

Obter_Utilização()
Gerar_Cobrança()

<<Padrão>>

GERÊNCIA QoS, REDES e SEGURANÇA
informações do USLA

Monitorar()

<<Padrão>>

1..n

1

1..n

1

aciona

MÍDIA
formato
tipo de compressão

Sincronizar_Mídias()

<<Padrão>>

10..n 10..n

é composto

1

0..n

1

0..n

é composto1
0..n

1
0..n

é composto

SERVIÇO RELACIONAMENTO
perfil do usuário

Consultar_Perfil_Usuário()
Sugerir_Negócio()

<<Negócio>>

SERVIÇO JOGOS
configurações
número de jogadores
fases
posição

Configurar()
Registrar_Fases()
Conectar()
Desconectar()
Registrar_Jogo()

<<Negócio>>

SERVIÇO INFORMAÇÃO
conteúdo
tamanho

Obter_Informação()
Disponibilizar_Informação()

<<Negócio>>

SERVIÇO MÍDIA SOB DEMANDA
repositório de mídia
posição
tempo de mídia

Escolher_Mídia()
Pesquisar_Mídia()
Conectar()
Desconectar()

<<Negócio>>

SERVIÇO MENSAGEM
tipo de mensagem
confirmação de envio
confirmação de recebimento
conteúdo

Controlar_Envio_Recebimento()
Enviar()
Receber()

<<Negócio>>

SERVIÇO CONFERÊNCIA MULTIMÍDIA/CHAT
status da conexão
qtde participantes
mixagem
conteúdo

Conectar()
Desconectar()
Registrar_Conteúdo()

<<Negócio>>

SERVIÇO
confiabilidade
atraso
jitter
largura de banda necessária
largura de banda obtida
tipo de perfil de tráfego
tempo de resposta obtido
tempo de resposta desejado
protocolo de rede
nível de segurança

Obter_Atributos()

<<Padrão>>

1

1

1

1

acessa

1..n 11..n 1

possui

1..n

1

1..n

1 monitora

1..n

1

1..n

1

possui

0..n

1

0..n

1

pode ser composto

0..n

1

0..n

1

pode ser composto

0..n

1

0..n

1

pode ser composto

0..n

1

0..n

1

pode ser composto
0..n

1

0..n

1

pode ser composto

0..n

1

0..n

1

pode ser composto

aciona

Camada de Apresentação 

Camada de Serviço 

SISTEMA IMPLEMENTAÇÃO HANDOVER

 HANDOVER
informações de QoS

Receber_Atributos()
Enviar_Atributos()

<< interface>>

 USUÁRIO 
(dispositivo)

tipo SO
características de tela

tipos de mensagem
tecnologias de localização

tipos de comunicação

HANDOVER
tipo de tecnologia
nível de qualidade

Enviar_Atributos()

<<Padrão>>

1 11 1

aciona

DADOS
tamanho

<<Padrão>>

ÁUDIO
modulação
ruído

<<Padrão>>VÍDEO/IMAGEM
qtde de quadros
resolução
tamanho e formato da tela
qtde de cores

<<Padrão>>

 SERVIÇO
informações do usuário
informações de envio
informações de recebimento
tipo serviço

Solicitar_Serviço()
Receber_Serviço()

<< Interface>>

utiliza

TARIFAÇÃO
tipo de serviço contratado

Obter_Utilização()
Gerar_Cobrança()

<<Padrão>>

GERÊNCIA QoS, REDES e SEGURANÇA
informações do USLA

Monitorar()

<<Padrão>>

1..n

1

1..n

1

aciona

MÍDIA
formato
tipo de compressão

Sincronizar_Mídias()

<<Padrão>>

10..n 10..n

é composto

1

0..n

1

0..n

é composto1
0..n

1
0..n

é composto

SERVIÇO RELACIONAMENTO
perfil do usuário

Consultar_Perfil_Usuário()
Sugerir_Negócio()

<<Negócio>>

SERVIÇO JOGOS
configurações
número de jogadores
fases
posição

Configurar()
Registrar_Fases()
Conectar()
Desconectar()
Registrar_Jogo()

<<Negócio>>

SERVIÇO INFORMAÇÃO
conteúdo
tamanho

Obter_Informação()
Disponibilizar_Informação()

<<Negócio>>

SERVIÇO MÍDIA SOB DEMANDA
repositório de mídia
posição
tempo de mídia

Escolher_Mídia()
Pesquisar_Mídia()
Conectar()
Desconectar()

<<Negócio>>

SERVIÇO MENSAGEM
tipo de mensagem
confirmação de envio
confirmação de recebimento
conteúdo

Controlar_Envio_Recebimento()
Enviar()
Receber()

<<Negócio>>

SERVIÇO CONFERÊNCIA MULTIMÍDIA/CHAT
status da conexão
qtde participantes
mixagem
conteúdo

Conectar()
Desconectar()
Registrar_Conteúdo()

<<Negócio>>

SERVIÇO
confiabilidade
atraso
jitter
largura de banda necessária
largura de banda obtida
tipo de perfil de tráfego
tempo de resposta obtido
tempo de resposta desejado
protocolo de rede
nível de segurança

Obter_Atributos()

<<Padrão>>

1

1

1

1

acessa

1..n 11..n 1

possui

1..n

1

1..n

1 monitora

1..n

1

1..n

1

possui

0..n

1

0..n

1

pode ser composto

0..n

1

0..n

1

pode ser composto

0..n

1

0..n

1

pode ser composto

0..n

1

0..n

1

pode ser composto
0..n

1

0..n

1

pode ser composto

0..n

1

0..n

1

pode ser composto

aciona

 
Figura 3.32 - Diagrama de Classes dos Serviços de Informação, Entretenimento e Lazer. 
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Tabela 3.5 – Detalhamento das classes de serviço de informação, entretenimento e lazer com 
os atributos e operações. 

Classe <<Negócio>> SERVIÇO INFORMAÇÃO 
Classe que agrupa informações com conteúdo multimídia de entretenimento e lazer. 

Atributos 

Nome Atributo Descrição 

conteúdo Conteúdo da informação, sendo que o conteúdo pode ser 
multimídia. 

tamanho Tamanho do conteúdo a ser disponibilizado. 

Operações 

Obter_Informação() Função que busca conteúdo de acordo com o serviço 
solicitado. 

Disponibilizar_Informação() Função responsável por disponibilizar o conteúdo solicitado 
pelo usuário final. 

 

Classe <<Negócio>> SERVIÇO MENSAGEM 

Classe que representa serviços de mensagem, que podem ser correio eletrônico, SMS (Short 
Message Service) ou MMS (Multimedia Messaging Service).  

Atributos 

Nome Atributo Descrição 

tipo de mensagem É o tipo de serviço de mensagem que pode ser utilizado 
para o envio/recebimento de mensagens. Pode-se 
classificar em três tipos: correio eletrônico, SMS (Short 
Message Service) e MMS (Multimedia Messaging 
Service ). 

confirmação de envio São informações de data/hora de envio da mensagem. 

confirmação de recebimento São informações de data/hora de recebimento da 
mensagem. Essa confirmação de recebimento é 
realizada pela aplicação residente no dispositivo 
utilizado para leitura da mensagem. 

conteúdo Conteúdo da mensagem, que pode ser multimídia. 

Operações 

Controlar_Envio_Recebimento() Função que controla o envio e o recebimento das 
mensagens. 

Enviar() Função responsável por enviar mensagens. 

Receber() Função responsável por receber mensagens. 
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Continuação da Tabela 3.5 – Detalhamento das classes de serviço de informação, 
entretenimento e lazer com os atributos e operações. 

Classe <<Negócio>> SERVIÇO RELACIONAMENTO 

Classe que representa o serviço de apoio ao relacionamento com o usuário, como por 
exemplo: CRM (Customer Relationship Management) que é uma estratégia de negócio 
voltada ao entendimento e antecipação das necessidades dos clientes (usuários) atuais e 
potenciais de uma empresa (SERRA, 2001). 

Atributos 

Nome Atributo Descrição 

perfil do usuário São informações do perfil do usuário, preferências de 
produtos, histórico de compras anteriores, entre outras. 

Operações 

Consultar_Perfil_Usuário() Função que consulta as informações do perfil do 
usuário. 

Sugerir_Negócio() Função que sugeri a ação de negócio, de acordo, com o 
perfil do usuário final e o serviço utilizado. 

 

Classe <<Negócio>> SERVIÇO MÍDIA SOB DEMANDA 

Classe que representa os serviços de mídia sob demanda, como por exemplo: vídeo sob 
demanda e áudio sob demanda. 

Atributos 

Nome Atributo Descrição 

repositório de mídia É o local em que a mídia está armazenada. 

Posição É a posição em que a mídia parou, por solicitação do 
usuário, e deve ser iniciada quando acionada novamente pelo 
usuário. 

tempo de mídia É o tempo total de duração da mídia. 

Operações 

Escolher_Mídia() Função de seleção e acionamento da mídia. 

Pesquisar_Mídia() Função de pesquisa do conteúdo da mídia. Por exemplo, 
para vídeo pode ser por nome do vídeo e autor. 

Conectar() Função responsável pela conexão do serviço. 

Desconectar() Função responsável pela desconexão do serviço. 
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Continuação da Tabela 3.5 – Detalhamento das classes de serviço de informação, 
entretenimento e lazer com os atributos e operações. 

Classe <<Negócio>> SERVIÇO JOGOS 
Classe que representa os serviços de jogos. 

Atributos 

Nome Atributo Descrição 

configurações É a configuração necessária para o jogo, teclas de atalho e 
comandos, por exemplo. 

número de jogadores É o número de jogadores on-line e simultâneos. 

fases São as fases do jogo, e qual fase o usuário finalizou o jogo 
pela última vez. 

posição É a posição em que o jogo parou, por solicitação do usuário, 
e deve ser iniciada quando acionada novamente pelo usuário.

Operações 

Configurar() Função que configura o jogo com as teclas de atalho e 
comandos. 

Registrar_Fases() Função que registra as fases em que o jogador já passou, 
armazenando a última. 

Conectar() Função responsável pela conexão do serviço. 

Desconectar() Função responsável pela desconexão do serviço. 
 

Classe <<Negócio>> SERVIÇO CONFERÊNCIA MULTIMÍDIA/CHAT 
Classe que representa serviços síncronos de conferência com conteúdo multimídia e chat, 
que foram agrupadas em uma mesma classe devido as características e funções comuns.  

Atributos 
Nome Atributo Descrição 

status da conexão É o status da conexão. Como por exemplo: em 
execução, em espera, indisponível, entre outros. 

quantidade de participantes É a quantidade de participantes separados 
geograficamente. 

mixagem É um processo que combina diversos fluxos que 
compõem um tráfego formando um fluxo único. Esse 
atributo é importante para conferência com conteúdo 
multimídia, pois mais de uma fonte pode enviar dados 
ao mesmo tempo, e esses dados podem ser misturados 
(FOROUZAN, 2006). 

conteúdo É o registro do conteúdo das informações trocadas no 
serviço de conferência com conteúdo multimídia ou do 
chat. 
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Continuação da Tabela 3.5 – Detalhamento das classes de serviço de informação, 
entretenimento e lazer com os atributos e operações. 

Operações 

Conectar() Função responsável pela conexão do serviço. 

Desconectar() Função responsável pela desconexão do serviço. 

Registrar_Conteúdo() Função responsável pelo registro de conteúdo do 
chat/conferência com conteúdo multimídia. 

Registrar_Jogo() Função responsável pelo registro de todas as jogadas 
realizadas. 

 

Cenário 1: Busca de informações de entretenimento, como por exemplo, horários de filmes 

no cinema mais freqüentado pelo usuário, com recebimento das informações por correio 

eletrônico em um determinado horário.  

 

 : GERÊNCIA QoS, 
REDES e SEGURANÇA :  USUÁRIO 

(dispositivo)

 :  SERVIÇO  : SERVIÇO  : TARIFAÇÃO  : SERVIÇO 
RELACIONAMENTO

 : SERVIÇO 
INFORMAÇÃO

 : MÍDIA  : SERVIÇO 
MENSAGEM

Solicitar_Serviço( )

Obter_Atributos( )

Obter_Utilização( )

Consultar_Perfil_Usuário( )

Obter_Informação( ) Disponibilizar_Informação( )

Sincronizar_Mídias( )

Enviar( )

Controlar_Envio_Recebimento( )

O envio será no 
horário
solicitado pelo 
usuário

Receber_Serviço( )

Receber_Serviço

<<Interface>> <<Padrão>> <<Padrão>> <<Negócio>> <<Negócio>>

Monitorar( )

<<Negócio>><<Padrão>> <<Padrão>>

Sugerir_Negócio( )

*

* A classe MÍDIA pode ser composta pelas classes DADOS, ÁUDIO, IMAGEM/VÍDEO que são necessárias para realizar a operação Sincronizar_Mídias().

 : GERÊNCIA QoS, 
REDES e SEGURANÇA :  USUÁRIO 

(dispositivo)

 :  SERVIÇO  : SERVIÇO  : TARIFAÇÃO  : SERVIÇO 
RELACIONAMENTO

 : SERVIÇO 
INFORMAÇÃO

 : MÍDIA  : SERVIÇO 
MENSAGEM

Solicitar_Serviço( )

Obter_Atributos( )

Obter_Utilização( )

Consultar_Perfil_Usuário( )

Obter_Informação( ) Disponibilizar_Informação( )

Sincronizar_Mídias( )

Enviar( )

Controlar_Envio_Recebimento( )

O envio será no 
horário
solicitado pelo 
usuário

Receber_Serviço( )

Receber_Serviço

<<Interface>> <<Padrão>> <<Padrão>> <<Negócio>> <<Negócio>>

Monitorar( )

<<Negócio>><<Padrão>> <<Padrão>>

Sugerir_Negócio( )

*

* A classe MÍDIA pode ser composta pelas classes DADOS, ÁUDIO, IMAGEM/VÍDEO que são necessárias para realizar a operação Sincronizar_Mídias().  
Figura 3.33 - Diagrama de Seqüência: Cenário do serviço de busca de informações de 

entretenimento. 

 

 



 
 
 

69 
 

Cenário 2: Pesquisa e escolha de conteúdo de vídeo sob demanda.  

 :  USUÁRIO 
(dispositivo)

 :  SERVIÇO  : SERVIÇO  : SERVIÇO MÍDIA 
SOB DEMANDA

 : TARIFAÇÃO  : MÍDIA  : GERÊNCIA QoS, 
REDES e SEGURANÇA

 : SERVIÇO 
INFORMAÇÃO

Solicitar_Serviço( )

Obter_Atributos( )

Conectar( )

Obter_Utilização( )

Pesquisar_Mídia( )

Escolher_Mídia( )

Sincronizar_Mídias( )

Receber_Serviço( )

Receber_Serviço
Desconectar( )

Monitorar( )

<<Interface>> <<Padrão>> <<Padrão>> <<Padrão>><<Padrão>><<Negócio>> <<Negócio>>

Obter_Informação( )

Disponibilizar_Informação( )

*

Repetição até o fim da mídia
ou desconexão do usuário

* A classe MÍDIA pode ser composta pelas classes DADOS, ÁUDIO, IMAGEM/VÍDEO que são necessárias para realizar a operação Sincronizar_Mídias().

 :  USUÁRIO 
(dispositivo)

 :  SERVIÇO  : SERVIÇO  : SERVIÇO MÍDIA 
SOB DEMANDA

 : TARIFAÇÃO  : MÍDIA  : GERÊNCIA QoS, 
REDES e SEGURANÇA

 : SERVIÇO 
INFORMAÇÃO

Solicitar_Serviço( )

Obter_Atributos( )

Conectar( )

Obter_Utilização( )

Pesquisar_Mídia( )

Escolher_Mídia( )

Sincronizar_Mídias( )

Receber_Serviço( )

Receber_Serviço
Desconectar( )

Monitorar( )

<<Interface>> <<Padrão>> <<Padrão>> <<Padrão>><<Padrão>><<Negócio>> <<Negócio>>

Obter_Informação( )

Disponibilizar_Informação( )

*

Repetição até o fim da mídia
ou desconexão do usuário

* A classe MÍDIA pode ser composta pelas classes DADOS, ÁUDIO, IMAGEM/VÍDEO que são necessárias para realizar a operação Sincronizar_Mídias().  
Figura 3.34 - Diagrama de Seqüência: Cenário do serviço de pesquisa e escolha de conteúdo 

de vídeo sob demanda. 
 

Cenário 3: Acesso e utilização ao serviço de jogo, e envio de atributos para a classe de 

interface handover.  

<<Interface>>

 :  USUÁRIO 
(dispositivo)

 :  SERVIÇO  : SERVIÇO  : SERVIÇO 
JOGOS

 : TARIFAÇÃO  : SERVIÇO 
INFORMAÇÃO

 : MÍDIA  : GERÊNCIA QoS, 
REDES e SEGURANÇA

 : HANDOVER  :  HANDOVER

Solic itar_Serviço( )

Obter_Atributos( )

Conectar( )

Obter_Utilização( )

Registrar_Jogo( )

Sincronizar_Mídias( )

Registrar_Fases( )

Desconectar( )

Monitorar( )

Enviar_Atributos( )

<<Padrão>><<Padrão>> <<Padrão>> <<Padrão>><<Padrão>><<Negócio>><<Interface>> <<Negócio>>

Obter_Informação( )

Disponibilizar_Informação( )

Receber_Atributos( )

*

Repetição durante a 
interação com o jogo

* A classe MÍDIA pode ser composta pelas classes DADOS, ÁUDIO, IMAGEM/VÍDEO que são necessárias para realizar a operação Sincronizar_Mídias().

<<Interface>>

 :  USUÁRIO 
(dispositivo)

 :  SERVIÇO  : SERVIÇO  : SERVIÇO 
JOGOS

 : TARIFAÇÃO  : SERVIÇO 
INFORMAÇÃO

 : MÍDIA  : GERÊNCIA QoS, 
REDES e SEGURANÇA

 : HANDOVER  :  HANDOVER

Solic itar_Serviço( )

Obter_Atributos( )

Conectar( )

Obter_Utilização( )

Registrar_Jogo( )

Sincronizar_Mídias( )

Registrar_Fases( )

Desconectar( )

Monitorar( )

Enviar_Atributos( )

<<Padrão>><<Padrão>> <<Padrão>> <<Padrão>><<Padrão>><<Negócio>><<Interface>> <<Negócio>>

Obter_Informação( )

Disponibilizar_Informação( )

Receber_Atributos( )

*

Repetição durante a 
interação com o jogo

* A classe MÍDIA pode ser composta pelas classes DADOS, ÁUDIO, IMAGEM/VÍDEO que são necessárias para realizar a operação Sincronizar_Mídias().  
Figura 3.35 - Diagrama de Seqüência: Cenário da utilização do serviço de jogo. 
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3.2.4. Categoria: Serviços Eletrônicos (E-Services) 

Neste item serão aplicados os três passos do método proposto para a categoria de Serviços 

eletrônicos. 

Passo 1: Identificação do serviço e elaboração do grafo em árvore.  

Nesta categoria são considerados os serviços eletrônicos que facilitam a rotina do usuário 

final. Considera-se que Serviços Eletrônicos são compostos pelos seguintes serviços: Serviço 

de Ensino a Distância, Serviço de Comércio Eletrônico, Serviço de Banco Eletrônico, Serviço 

de Apoio a Saúde e Serviço de Governo Eletrônico, como apresentado na figura 3.36 que 

representa o grafo em árvore de serviços eletrônicos. 

  

 
 

Figura 3.36 - Grafo em Árvore da Categoria de Serviços Eletrônicos. 

 

Como os serviços eletrônicos considerados podem ter conteúdo multimídia, a maioria dos 

serviços é composta por serviço de dados, que representam caracteres e que formam textos; 

serviço de vídeo, que representa imagens contínuas e dinâmicas; serviço de imagem, que 

representa imagens estáticas; serviço de áudio que representam voz e som, que é um conjunto 

contínuo e dinâmico de sons. Todos esses serviços que compõem serviços com conteúdo 

multimídia ainda possuem características específicas para que possam ser transmitidos e 

sincronizados por sistemas de comunicação, como por exemplo: telefonia, TV digital, entre 

outros.  

A seguir é apresentada uma breve descrição de cada serviço e sua composição por outros 

serviços. 
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3.4.1.1. Serviço de Ensino a Distância 

O Serviço de Ensino a Distância é um serviço de ensino-aprendizagem, mediado por 

tecnologias móveis, interativas e com conteúdo multimídia, no qual professores e alunos estão 

distantes geograficamente. Apesar de não estarem juntos, de maneira presencial, eles podem 

estar conectados e interligados por tecnologias. Segundo a conceituação de Otto Peters apud 

Bittencourt (1999) “é um método racional de partilhar conhecimento, habilidades e atitudes, 

através da aplicação da divisão do trabalho e de princípios organizacionais, tanto quanto pelo 

uso extensivo de meios de comunicação, especialmente para o propósito de reproduzir 

materiais técnicos de alta qualidade, os quais tornam possível instruir um grande número de 

estudantes ao mesmo tempo, enquanto esses materiais estiverem disponíveis”. 

A figura 3.37 apresenta uma visão de composição do serviço de ensino a distância, por outros 

serviços, que são: serviço de informação que apresenta aos usuários as informações 

solicitadas, como por exemplo: artigos e mídias de livro, e que por sua vez é composto de 

serviço de dado, serviço de vídeo, serviço de imagem e/ou serviço de áudio, pois o conteúdo 

da informação pode ser multimídia; serviço de conferência com conteúdo multimídia, que é 

um serviço síncrono que possibilita a comunicação interativa com conteúdo multimídia entre 

os participantes de um curso ao vivo,  como se estivessem em uma sala de aula, mas que estão 

distantes geograficamente; serviço de fórum, que é um serviço de discussão assíncrona por 

meio de uma ferramenta de fórum para troca de mensagens estruturadas de um determinado 

tema, e que por sua vez é composto de serviço de dados, serviço de vídeo, serviço de imagem 

e/ou serviço de áudio, pois o conteúdo das mensagens do fórum pode ser multimídia; serviço 

de chat, que é um serviço de “bate papo” síncrono realizado por meio de uma ferramenta de 

chat, geralmente utilizado entre professores e alunos, e que por sua vez é composto de serviço 

de dados, serviço de vídeo, serviço de imagem e/ou serviço de áudio, pois o chat pode ter 

conteúdo multimídia. 

O serviço de ensino a distância apresentado na figura 3.37 ainda é composto pelo serviço de 

mensagem, que permitem a troca de informações e conteúdo multimídia entre alunos e 

professores, sendo que esse serviço é composto de serviço de dado, serviço de vídeo, serviço 

de imagem e/ou serviço de áudio, pois o conteúdo mensagem pode ser multimídia no caso de 

correio eletrônico e MMS; pelo serviço de vídeo fone, que é um serviço síncrono baseado na 

transmissão de voz e imagem; pelo serviço de mídia sob demanda que é um serviço que 

permite que os alunos busquem conteúdo multimídia sob demanda, como por exemplo, vídeo 

sob demanda de uma determinada aula; e pelo serviço de relacionamento com usuários, que 
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nesta categoria tem como objetivo apoiar o relacionamento com o aluno, como por exemplo: 

CRM (Customer Relationship Management), que é uma estratégia de negócio voltada ao 

entendimento e antecipação das necessidades dos clientes (alunos) atuais e potenciais de uma 

empresa (SERRA, 2001) e que neste caso pode ser utilizado para fornecer conteúdo do 

serviço de ensino a distância de acordo com o perfil e preferências do aluno. 

 

 
 

Figura 3.37 - Grafo em Árvore do Serviço de Ensino a Distância. 
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3.4.1.2. Serviço de Comércio Eletrônico 

O Serviço de Comércio Eletrônico é qualquer forma de transação de negócio, que possibilita o 

processo de compra e venda, na qual as partes interagem eletronicamente, inclusive com 

conteúdo multimídia. Neste trabalho, o tipo de comércio eletrônico considerado é entre o 

usuário final e uma empresa provedora de serviço, ou seja, uma empresa de venda de 

produtos. 

A figura 3.38 apresenta uma visão de composição do serviço de comércio eletrônico, por 

outros serviços, que são: serviço de informação que apresenta aos usuários as informações de 

produtos disponíveis para venda, e que por sua vez é composto de serviço de dados, serviço 

de vídeo, serviço de imagem e/ou serviço de áudio, pois o conteúdo da informação pode ser 

multimídia; serviço de transação que é responsável pela validação da compra de produtos no 

caso de compra on-line, inclusive por outras organizações, como operadoras de cartão de 

crédito e bancos; serviço de mensagem, que permite a troca de informações, com conteúdo 

multimídia sobre produtos e estado da compra, por exemplo, sendo que esse serviço é 

composto de serviço de dados, serviço de vídeo, serviço de imagem e/ou serviço de áudio, 

pois o conteúdo mensagem pode ser multimídia no caso de correio eletrônico e MMS; serviço 

de relacionamento com usuários, que tem como objetivo apoiar o relacionamento com o 

usuário, como por exemplo: CRM (Customer Relationship Management), que é uma 

estratégia de negócio voltada ao entendimento e antecipação das necessidades dos clientes 

(usuários) atuais e potenciais de uma empresa (SERRA, 2001), e que neste caso pode ser 

utilizado para oferecer produtos de acordo com o perfil e preferências do usuário; serviço de 

chat, que é um serviço de “bate papo” síncrono realizado por meio de uma ferramenta de 

chat, geralmente utilizado entre o usuário final e funcionários especializados da empresa de 

venda de produtos, para conversa sobre produtos, dúvidas ou suporte on-line, e que por sua 

vez é composto de serviço de dados, serviço de vídeo, serviço de imagem e/ou serviço de 

áudio, pois o chat  pode ter conteúdo multimídia. 

3.4.1.3. Serviço de Banco Eletrônico 

O Serviço de Banco Eletrônico é qualquer forma de transação bancária, que possibilita que o 

usuário final pague contas, realize transferências, consulte saldos e extratos, entre outros 

serviços, com segurança a qualquer momento e através de qualquer dispositivo que possibilite 

o acesso ao site do banco. 
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Figura 3.38 - Grafo em Árvore do Serviço de Comércio Eletrônico. 

 

A figura 3.39 apresenta uma visão de composição do serviço de banco eletrônico, por outros 

serviços, que são: serviço de informação que apresenta aos usuários as informações de 

serviços disponíveis no banco, e que por sua vez é composto de serviço de dados, serviço de 

vídeo, serviço de imagem e/ou serviço de áudio, pois o conteúdo da informação pode ser 

multimídia; serviço de transação que é a validação de transações bancárias, inclusive por 

outras organizações, como, por exemplo: operadoras de cartão de crédito; serviços de 

mensagem, que permite que o banco envie informações da conta do usuário, através de 

mensagens, como por exemplo: extrato da conta todos os dias pela manhã, ou envio de 

mensagem após a realização de transações com valores específicos, sendo que esse serviço é 

composto de serviço de dados, serviço de vídeo, serviço de imagem e/ou serviço de áudio, 

pois o conteúdo mensagem pode ser multimídia no caso de correio eletrônico e MMS; serviço 

de relacionamento com usuários, que tem como objetivo apoiar o relacionamento com o 

usuário, como por exemplo: CRM (Customer Relationship Management), que é uma 

estratégia de negócio voltada ao entendimento e antecipação das necessidades dos clientes 

(usuários) atuais e potenciais de uma empresa (SERRA, 2001) , e que neste caso pode ser 

utilizado para oferecer informações e produtos bancários de acordo com o perfil e 

preferências do usuário; serviços de chat, que é um serviço de “bate papo” síncrono realizado 
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por meio de uma ferramenta de chat, geralmente utilizado entre o usuário final e funcionários 

especializados do banco, para conversa sobre serviços oferecidos pelo banco, dúvidas ou 

suporte on-line, e que por sua vez é composto de serviço de dados, serviço de vídeo, serviço 

de imagem e/ou serviço de áudio, pois o chat  pode ter conteúdo multimídia. 

 

 
Figura 3.39 - Grafo em Árvore do Serviço de Banco Eletrônico.  

3.4.1.4. Serviço de Apoio à Saúde 

O Serviço de Apoio à Saúde (E-Health), é um tipo de serviço eletrônico, que reúne diferentes 

áreas, como: medicina, computação, saúde pública e negócios, com o objetivo de melhorar os 

cuidados com a saúde local, regional e mundial com o uso de tecnologia de informação e 

comunicação (EYSENBACH, 2001).  

A figura 3.40 apresenta uma visão de composição do serviço de apoio à saúde, por outros 

serviços, que são: serviço de informação que apresenta aos usuários as informações de saúde e 

qualidade de vida, e que por sua vez é composto de serviço de dados, serviço de vídeo, 

serviço de imagem e/ou serviço de áudio, pois o conteúdo da informação pode ser multimídia; 

serviço de mensagem, que permite que os usuários se comuniquem com outros usuários ou 

empresas de saúde públicas ou privadas, sendo que esse serviço é composto de serviço de 

dados, serviço de vídeo, serviço de imagem e/ou serviço de áudio, pois o conteúdo mensagem 
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pode ser multimídia no caso de correio eletrônico e MMS; serviço de relacionamento com 

usuários, que tem como objetivo apoiar o relacionamento com o usuário, como por exemplo: 

CRM (Customer Relationship Management) , que é uma estratégia de negócio voltada ao 

entendimento e antecipação das necessidades dos clientes (usuários) atuais e potenciais de 

uma empresa (SERRA, 2001) , e que neste caso pode ser utilizado para oferecer informações 

e produtos de saúde de acordo com o perfil e preferências do usuário; serviço de chat, que é 

um serviço de “bate papo” síncrono realizado por meio de uma ferramenta de chat, 

geralmente utilizado entre os usuários de uma determinada comunidade de saúde ou  entre 

usuários e  funcionários de empresas de saúde, para conversas de saúde, qualidade de vida ou 

esclarecimento de dúvidas, e que por sua vez é composto de serviço de dados, serviço de 

vídeo, serviço de imagem e/ou serviço de áudio, pois o chat  pode ter conteúdo multimídia; 

serviço de fórum, que é um serviço de discussão assíncrona por meio de uma ferramenta de 

fórum para troca de mensagens estruturadas de um determinado tema, e que por sua vez é 

composto de serviço de dados, serviço de vídeo, serviço de imagem e/ou serviço de áudio, 

pois o conteúdo das mensagens do fórum podem ser multimídia; serviço de comércio 

eletrônico, que é qualquer forma de transação de negócio, que possibilita o processo de 

compra e venda de produtos relacionados à área da saúde, na qual as partes interagem 

eletronicamente,  e que por sua vez é composto de serviço de dados, serviço de vídeo, serviço 

de imagem e/ou serviço de áudio, pois o conteúdo da informação do comércio eletrônico pode 

ter conteúdo multimídia; serviço de transação que é a validação da compra de produtos no 

caso de compra on-line, inclusive por outras organizações, como operadoras de cartão de 

crédito e bancos; serviço por localização, que já foi descrito no item 3.2.1, e que tem como 

objetivo no serviço de apoio à saúde localizar, rastrear e monitorar pessoas idosas ou 

portadores de necessidades especiais, baseados em sua localização (LBS - Location Based 

Services). 

3.4.1.5. Serviço de Governo Eletrônico 

O Serviço de Governo Eletrônico é um tipo de serviço que tem como objetivo fornecer ou 

tornar disponíveis informações, serviços ou produtos, através de meio eletrônico, a partir ou 

através de órgãos públicos, a qualquer momento, local e cidadão, de modo a agregar valor a 

todos os usuários na esfera pública (FGV-EBAPE, 2007). 
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Figura 3.40 - Grafo em Árvore do Serviço de Apoio à Saúde. 

 

Adicionalmente, Governo Eletrônico também pode ser entendido através de outras 

taxonomias, tal qual a expressa por Perri apud FGV-ENAPE (2007), onde Governo Eletrônico 

pode ser entendido através dos três seguintes características: 

• Fornecimento de Serviços Eletrônicos: envolve o fornecimento de serviços de utilidade 

pública para o cidadão, assim como o relacionamento Governo-Empresas, usando as 

tecnologias da informação e comunicação como propiciadoras para tal.  

• Democracia Eletrônica (e-democracy): envolve a utilização de sistemas de votação 

eletrônica remota e móvel em parlamentos e votações on-line dos cidadãos.  

• E-governance: envolve atividades de suporte digital para elaboração de políticas públicas 

e tomada de decisões, entre os vários gestores públicos de diferentes cargos. 

Baseado nesses conceitos de Governo Eletrônico, a figura 3.41 apresenta uma visão de 

composição do serviço de governo eletrônico, por outros serviços, que são: serviço de 

informação que apresenta aos usuários as informações públicas, como por exemplo: leis, 
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decretos e editais, e que por sua vez é composto de serviço de dados, serviço de vídeo, serviço 

de imagem e/ou serviço de áudio, pois o conteúdo da informação pode ser multimídia; serviço 

de mensagem, que permite que os usuários se comuniquem com outros usuários ou empresas 

públicas, sendo que esse serviço é composto de serviço de dados, serviço de vídeo, serviço de 

imagem e/ou serviço de áudio, pois o conteúdo mensagem pode ser multimídia no caso de 

correio eletrônico e MMS; serviço de relacionamento com cidadãos, que tem como objetivo 

apoiar o relacionamento com o cidadão, como por exemplo: CRM (Customer Relationship 

Management), que é uma estratégia voltada ao entendimento e antecipação das necessidades 

dos cidadãos (SERRA, 2001), e que neste caso pode ser utilizado para oferecer informações 

do governo de acordo com o perfil e preferências do usuário; serviço de chat, que é um 

serviço de “bate papo” síncrono realizado por meio de uma ferramenta de chat, geralmente 

utilizado entre os cidadãos e funcionários do governo, para informações de serviços, dúvidas 

ou suporte on-line, e que por sua vez é composto de serviço de dados, serviço de vídeo, 

serviço de imagem e/ou serviço de áudio, pois o chat  pode ter conteúdo multimídia; serviço 

de fórum, que é um serviço de discussão assíncrona por meio de uma ferramenta de fórum 

para troca de mensagens estruturadas de um determinado tema, e que por sua vez é composto 

de serviço de dados, serviço de vídeo, serviço de imagem e/ou serviço de áudio, pois o 

conteúdo das mensagens do fórum podem ter conteúdo multimídia; serviço de arrecadação, 

que é qualquer forma de transação de serviços públicos, que possibilita o pagamento de 

impostos, tributos e multas, por exemplo, e que por sua vez é composto de serviço de dados, 

serviço de vídeo, serviço de imagem e/ou serviço de áudio, pois o conteúdo da informação 

pode ser multimídia; serviço de voto eletrônico, que é a votação por meio eletrônico, e que 

por sua vez é composto de serviço de dados,serviço de imagem e serviço de áudio, pois no 

momento da votação o usuário, pode obter informações com conteúdo multimídia da eleição 

ou plebiscito; serviço de transação que é responsável pela validação da transação dos serviços 

de arrecadação e licitação eletrônica, inclusive por outras organizações, como operadoras de 

cartão de crédito e bancos; serviço de licitação eletrônica que é um serviço que possibilita 

licitações, por meio eletrônico, de bens e serviços a fornecedores, e que por sua vez é 

composto de serviço de dados, serviço de vídeo, serviço de imagem e serviço de áudio. 

Qualquer serviço de governo eletrônico oferecido pelo governo aos cidadãos pode ser uma 

combinação dos serviços apresentados em um ou mais grafos em árvore dessa categoria de 

serviço, de acordo com as necessidades dos cidadãos e pelos serviços oferecidos pelas 

organizações provedoras de serviço, representadas no caso pelo governo. 
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Figura 3.41 - Grafo em Árvore do Serviço de Governo Eletrônico. 

Passo 2: Mapeamento dos parâmetros de QoS em um metamodelo 

Considerando os grafos em árvores dos serviços eletrônicos (figura 3.36, 3.37, 3.38, 3.39, 

3.40 e 3.41), pode-se identificar de forma direta (são identificadas pelos ramos nos grafos) as 

classes de serviços de negócio representadas pelo estereótipo <<Negócio>> e apresentadas na 
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figura 3.42, que são: SERVIÇO LOCALIZAÇÃO, SERVIÇO INFORMAÇÃO, SERVIÇO 

MENSAGEM, SERVIÇO RELACIONAMENTO, SERVIÇO 

ARRECADAÇÃO/LICITAÇÃO/COMÉRCIO/BANCO ELETRÔNICO, SERVIÇO 

CONFERÊNCIA MULTIMÍDIA/CHAT, FÓRUM, MÍDIA SOB DEMANDA, VÍDEO 

FONE, VOTO ELETRÔNICO e SERVIÇO TRANSAÇÃO (que possui um relacionamento 

com um ator externo representado por Bancos e Operadoras de Cartão de Crédito para 

validação da transação realizada pelo Serviço de Arrecadação).  

Uma vez identificadas as classes de serviços, deve-se identificar os parâmetros específicos de 

QoS relevantes para cada  uma das classes, representados pelos atributos em cada uma das 

classes, e as funções realizadas por essas classes de serviço, e que são representadas pelas 

operações em cada uma das classes. Deve-se ainda lembrar que as classes de serviços padrões 

(que representam pré-requisitos para qualquer serviço móvel e interativo com conteúdo 

multimídia) representadas na figura 3.5 com seus atributos e operações são consideradas na 

figura 3.40 e estão identificadas pelo estereótipo <<classe Padrão>> e que a classe 

<<Padrão>> SERVIÇO é composta por todas as outras classes de serviços eletrônicos.  

Um maior detalhamento de cada classe, atributos e operações dos serviços eletrônicos são 

apresentados na Tabela 3.6, para posteriormente auxiliar na identificação dos parâmetros de 

QoS dessa categoria de serviço. 

Passo 3: Validação do metamodelo para elaboração da USLA 

Apresenta-se a seguir os diagramas de seqüência que representam uma simulação da execução 

de operações relevantes dos serviços eletrônicos, através das interações entre as classes do 

digrama de classes mostradas através de cenários. Para isso, são considerados cinco cenários 

apresentados nas figuras 3.43, 3.44, 3.45, 3.46 e 3.47, para exemplificar situações reais dos 

principais serviços eletrônicos. 

A notação do diagrama foi apresentada no item 3.2, sendo que sua interpretação é auto-

explicativa e seqüencial. 
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Camada de Apresentação

Camada de Serviço 

Bancos, Op. Cartão

 USUÁRIO (dispositiv o)

tipo SO
características de tela

tipos de mensagem
tecnologias de localização

tipos de comunicação

DADOS
tamanho

<<Padrão>>

ÁUDIO
modulação
ruído

<<Padrão>>
VÍDEO/IMAGEM

qtde de quadros
resolução
tamanho e f ormato da tela
qtde de cores

<<Padrão>>

SERVIÇO TRANSAÇÃO
status da transação

Controlar_Transação()

<<Negócio>>

 SERVIÇO
inf ormações do usuário
inf ormações de env io
inf ormações de recebimento
tipo serv iço

Solicitar_Serv iço()
Receber_Serv iço()

<< Interface>>

utiliza

TARIFAÇÃO
tipo de serv iço contratado

Obter_Utilização()
Gerar_Cobrança()

<<Padrão>>

MÍDIA
f ormato
tipo de compressão

Sincronizar_Mídias()

<<Padrão>>

1
0..n

1
0..n

é composto

1

0..n

1

0..n

é composto

1

0..n

1

0..n

é composto

SERVIÇO RELACIONAMENTO
perf il do usuário

Consultar_Perf il_Usuário()
Sugerir_Negócio()

<<Negócio>>

SERVIÇO INFORMAÇÃO
conteúdo
tamanho

Obter_Inf ormação()
Disponibilizar_Inf ormação()

<<Negócio>>

SERVIÇO MÍDIA SOB DEMANDA
repositório de mídia
posição
tempo de mídia

Escolher_Mídia()
Pesquisar_Mídia()
Conectar()
Desconectar()

<<Negócio>>

SERVIÇO MENSAGEM
tipo de mensagem
conf irmação de env io
conf irmação de recebimento
conteúdo

Controlar_Env io_Recebimento()
Env iar()
Receber()

<<Negócio>>

SERVIÇO FÓRUM
tema
mediador
registro de conteúdo

Conectar()
Desconectar()
Buscar_Conteúdo()
Postar_Conteúdo()

<<Negócio>> SERVIÇO VÍDEOFONE
número telefone

Conectar()
Desconectar()

<<Negócio>>

SERVIÇO ARRECADAÇÃO/LICITAÇÃO/COMÉRCIO/BANCO 
ELETRÔNICO

tipo de serviço

Efetuar_Serviço()

<<Negócio>>

1..n1 1..n1

é composto

SERVIÇO VOTO ELETRÔNICO
identificador
informação

Conectar()
Desconectar()
Validar()

<<Negócio>>

SERVIÇO LOCALIZAÇÃO
precisão
área de cobertura
método de localização
desempenho do ambiente
localização
direção de deslocamento

Obter_Localização()

<<Negócio>>

SERVIÇO CONFERÊNCIA 
MULTIMÍDIA/CHAT

status da conexão
qtde participantes
mixagem
registro de conteúdo

Conectar()
Desconectar()
Registrar_Conteúdo()

<<Negócio>>

SERVIÇO
conf iabilidade
atraso
jitter
largura de banda necessária
largura de banda obtida
tipo de perf il de tráf ego
tempo de resposta obtido
tempo de resposta desejado
protocolo de rede
nív el de segurança

Obter_Atributos()

<<Padrão>>

1

1

1

1

acessa

1..n 11..n 1

possui

1..n

1

1..n

1

possui

0..n

1

0..n

1

pode ser composto

0..n

1

0..n

1

pode ser composto

0..n

1

0..n

1

pode ser composto

0..n

1

0..n

1

pode ser composto

0..n

1

0..n

1

pode ser composto

0..n

1

0..n

1

pode ser composto

0..n

1

0..n

1

pode ser composto

0..n

1

0..n

1

pode ser composto

1

0..n

1

0..n

pode ser composto

0..n1 0..n1 pode ser composto

GERÊNCIA QoS, REDES e SEGURANÇA
inf ormações do USLA

Monitorar()

<<Padrão>>

1..n

1

1..n

1 monitora

HANDOVER
tipo de tecnologia
nív el de qualidade

Env iar_Atributos()

<<Padrão>>

1..n

1

1..n

1

aciona

SISTEMA IMPLEMENTAÇÃO HANDOVER

 HANDOVER
inf ormações de QoS

Receber_Atributos()
Env iar_Atributos()

<< interface>>

1 11 1

aciona

aciona
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Figura 3.42 - Diagrama de Classes dos Serviços Eletrônicos. 

 

 

 

Tabela 3.6 – Detalhamento das classes dos serviços eletrônicos com os atributos e operações. 

Classe <<Negócio>> SERVIÇO FÓRUM 
Classe que representa serviços assíncronos de fórum.  

Atributos 

Nome Atributo Descrição 

Tema É o tema do fórum. 

mediador É a pessoa responsável por conduzir as discussões no 
fórum. 

registro conteúdo É o conteúdo das informações trocadas no serviço de 
fórum. 
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Continuação da Tabela 3.6 – Detalhamento das classes dos serviços eletrônicos com os 
atributos e operações. 

Operações 

Conectar() Função responsável pela conexão do serviço. 

Desconectar() Função responsável pela desconexão do serviço. 

Buscar_Conteúdo() Função responsável pela busca de conteúdo já 
postado no fórum. 

Postar_Conteúdo() Função responsável por registrar o conteúdo no 
fórum. 

 

Classe <<Negócio>> SERVIÇO RELACIONAMENTO 
Classe que representa o serviço de apoio ao relacionamento com o cidadão, como por 
exemplo: CRM (Customer Relationship Management) que é uma estratégia de negócio 
voltada ao entendimento e antecipação das necessidades dos cidadãos (SERRA, 2001). 

Atributos 

Nome Atributo Descrição 

perfil do usuário São informações do perfil do cidadão e do 
relacionamento com o governo. 

Operações 

Consultar_Perfil_Usuário() Função que consulta as informações do perfil do 
cidadão. 

Sugerir_Negócio() Função que sugeri a ação de negócio, de acordo, com o 
perfil do cidadão e o serviço utilizado.  

 

Classe <<Negócio>> SERVIÇO VOTO ELETRÔNICO 

Classe que representa o voto eletrônico que pode ser utilizado em eleições. 

Atributos 

Nome Atributo Descrição 

Identificador Identificador único do usuário que está votando. 

Informação Informações do voto. 

Operações 

Conectar() Função responsável pela conexão do serviço. 

Desconectar() Função responsável pela desconexão do serviço. 

Validar() Função que valida e contabiliza o voto. 
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Continuação da Tabela 3.6 – Detalhamento das classes dos serviços eletrônicos com os 
atributos e operações. 

Classe <<Negócio>> SERVIÇO 
ARRECADAÇÃO/LICITAÇÃO/COMÉRCIO/BANCO ELETRÔNICO 

Classe que representa os serviços de arrecadações do governo, licitação, comércio 
eletrônico e banco eletrônico. Esses serviços foram agrupados em uma mesma classe, deido 
as características e funções comuns. 

Atributos 

Nome Atributo Descrição 

tipo de serviço Tipo de serviço que pode ser arrecadação, por exemplo: 
pagamento de impostos e infrações de trânsito; comércio 
eletrônico, por exemplo: venda de produtos; ou banco 
eletrônico, por exemplo: consulta de extratos e 
pagamento de contas; ou licitação. 

Operações 

Efetuar_Serviço Função responsável por executar o serviço de 
arrecadação, licitação, comércio eletrônico e banco 
eletrônico. 

 

Classe <<Negócio>> SERVIÇO TRANSAÇÃO 

Classe que representa a transação dos serviços de arrecadação, licitação, comércio 
eletrônico e banco eletrônico e pela interface com outros serviços externos, como por 
exemplo: serviços de bancos e de operadoras de cartão de crédito. 

Atributos 

Nome Atributo Descrição 

status da transação É o retorno de como foi efetuada a transação pelo 
provedor de serviço (bancos e operadoras de cartão de 
crédito). Por exemplo: com sucesso, erro, entre outros. 

Operações 

Controlar_Transação() Função responsável por executar e controlar as 
transações de arrecadação, inclusive com os provedores 
de serviço (bancos e operadoras de cartão de crédito). 
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Continuação da Tabela 3.6 – Detalhamento das classes dos serviços eletrônicos com os 
atributos e operações. 

Classe <<Negócio>> SERVIÇO MÍDIA SOB DEMANDA 
Classe que representa os serviços de mídia sob demanda, como por exemplo: vídeo sob 
demanda e áudio sob demanda. 

Atributos 

Nome Atributo Descrição 

repositório de mídia É o local em que a mídia está armazenada. 

posição É a posição em que a mídia parou, por solicitação do 
usuário, e deve ser iniciada quando acionada novamente 
pelo usuário. 

tempo de mídia É o tempo total de duração da mídia. 
Operações 

Escolher_Mídia() Função de seleção e acionamento da mídia. 

Pesquisar_Mídia() Função de pesquisa do conteúdo da mídia. Por exemplo, 
para vídeo pode ser por nome do vídeo e autor. 

Conectar() Função responsável pela conexão do serviço. 

Desconectar() Função responsável pela desconexão do serviço. 

 

Classe <<Negócio>> SERVIÇO MENSAGEM 
Classe que representa serviços de mensagem, que podem ser: correio eletrônico, SMS 
(Short Message Service) ou MMS (Multimedia Messaging Service).  

Atributos 

Nome Atributo Descrição 

tipo de mensagem É o tipo de serviço de mensagem que pode ser 
utilizado para o envio/recebimento de mensagens. 
Pode-se classificar em três tipos: correio eletrônico, 
SMS (Short Message Service) e MMS (Multimedia 
Messaging Service ). 

confirmação de envio São informações de data/hora de envio da mensagem. 

confirmação de recebimento São informações de data/hora de recebimento da 
mensagem. Essa confirmação de recebimento é 
realizada pela aplicação residente no dispositivo 
utilizado para leitura da mensagem. 

conteúdo Conteúdo da mensagem, que pode ser multimídia. 
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Continuação da Tabela 3.6 – Detalhamento das classes dos serviços eletrônicos com os 
atributos e operações. 

Operações 

Controlar_Envio_Recebimento() Função que controla o envio e o recebimento das 
mensagens. 

Enviar() Função responsável por enviar mensagens. 

Receber() Função responsável por receber mensagens. 

 

Classe <<Negócio>> SERVIÇO VÍDEO FONE 
Classe que representa serviços síncronos de vídeo fone.  

Atributos 

Nome Atributo Descrição 

número telefone É o número do telefone de comunicação. 

Operações 

Conectar() Função responsável pela conexão do serviço. 

Desconectar() Função responsável pela desconexão do serviço. 

 

Classe <<Negócio>> SERVIÇO LOCALIZAÇÃO 
Classe responsável por localizar, rastrear e monitorar um terminal e por extensão o próprio 
usuário, desde que autorizado pelo mesmo. 

Atributos 

Nome Atributo Descrição 

precisão É a precisão da medida de localização. 

área de cobertura É a região em que o serviço de localização funciona 
adequadamente. 

método de localização É o tipo de sistema de serviço de localização, como por 
exemplo: GPS (Global Positioning System), Cell Id (Cell 
Identification), TOA (Time of Arrival). 

desempenho do ambiente É o desempenho em diferentes tipos de ambiente, como 
por exemplo: urbano, rural, suburbano e ambientes 
internos. 

localização  Local que se encontra o dispositivo de localização e por 
extensão o usuário, desde que autorizado pelo mesmo. 

direção de deslocamento Direção de deslocamento do usuário a partir da 
localização atual do usuário. 
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Continuação da Tabela 3.6 – Detalhamento das classes dos serviços eletrônicos com os 
atributos e operações. 

Operações 

Obter_Localização Função que obtém a localização do dispositivo e por 
extensão o próprio usuário, desde que autorizado pelo 
mesmo. 

 

Classe <<Negócio>> SERVIÇO INFORMAÇÃO 
Classe que agrupa informações públicas com conteúdo multimídia, como por exemplo: leis 
e decretos. 

Atributos 

Nome Atributo Descrição 

conteúdo Conteúdo da informação, que pode ser multimídia. 

tamanho Tamanho do conteúdo a ser disponibilizado. 

Operações 

Obter_Informação() Função que busca conteúdo de acordo com o serviço 
solicitado. 

Disponibilizar_Informação() Função responsável por disponibilizar o conteúdo 
solicitado pelo usuário final. 

 

Classe <<Negócio>> SERVIÇO CONFERÊNCIA MULTIMÍDIA/CHAT 
Classe que representa serviços síncronos de conferência com conteúdo multimídia e chat, 
que foram agrupadas em uma mesma classe devido as características e funções comuns.  

Atributos 

Nome Atributo Descrição 

status da conexão É o status da conexão. Como por exemplo: em 
execução, em espera, indisponível, entre outros. 

quantidade de participantes É a quantidade de participantes separados 
geograficamente. 

mixagem É um processo que combina diversos fluxos que 
compõem um tráfego formando um fluxo único. Esse 
atributo é importante para conferência com conteúdo 
multimídia, pois mais de uma fonte pode enviar dados 
ao mesmo tempo, e esses dados podem ser misturados 
(FOROUZAN, 2006). 

conteúdo É o registro do conteúdo das informações trocadas no 
serviço de conferência com conteúdo multimídia ou 
do chat. 
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Continuação da Tabela 3.6 – Detalhamento das classes dos serviços eletrônicos com os 
atributos e operações. 

Operações 
Registrar_Conteúdo() Função responsável pelo registro de conteúdo do chat 

ou da conferência com conteúdo multimídia. 
Conectar() Função responsável pela conexão do serviço. 
Desconectar() Função responsável pela desconexão do serviço. 

 

 

Cenário 1: Download de conteúdo multimídia de um site de ensino a distância e participação 

de discussão de conteúdo do curso através de conferência com conteúdo multimídia. 

 

Sincronizar_Mídias( )

 :  USUÁRIO 
(dispositivo)

 :  SERVIÇO  : SERVIÇO  : SERVIÇO 
INFORMAÇÃO

 : TARIFAÇÃO  : MÍDIA  : GERÊNCIA QoS, 
REDES e SEGURANÇA

 : SERVIÇO CONFERÊNCIA 
MULTIMÍDIA/CHAT

Solicitar_Serviço( )

Obter_Atributos( )

Obter_Utilização( )

Obter_Informação( )

Disponibilizar_Informação( )

Sincronizar_Mídias( )

Receber_Serviço

<<Interface>> <<Padrão>>

Monitorar( )

<<Negócio>> <<Padrão>>

Solicitar_Serviço( )

Obter_Atributos( )

Conectar( )

Registrar_Conteúdo( )

<<Padrão>> <<Padrão>><<Negócio>>

Receber_Serviço( )

Desconectar( )

*

Repetição até desconectar

* A classe MÍDIA pode ser composta pelas classes DADOS, ÁUDIO, IMAGEM/VÍDEO que são necessárias para realizar a operação Sincronizar_Mídias().

Sincronizar_Mídias( )

 :  USUÁRIO 
(dispositivo)

 :  SERVIÇO  : SERVIÇO  : SERVIÇO 
INFORMAÇÃO

 : TARIFAÇÃO  : MÍDIA  : GERÊNCIA QoS, 
REDES e SEGURANÇA

 : SERVIÇO CONFERÊNCIA 
MULTIMÍDIA/CHAT

Solicitar_Serviço( )

Obter_Atributos( )

Obter_Utilização( )

Obter_Informação( )

Disponibilizar_Informação( )

Sincronizar_Mídias( )

Receber_Serviço

<<Interface>> <<Padrão>>

Monitorar( )

<<Negócio>> <<Padrão>>

Solicitar_Serviço( )

Obter_Atributos( )

Conectar( )

Registrar_Conteúdo( )

<<Padrão>> <<Padrão>><<Negócio>>

Receber_Serviço( )

Desconectar( )

*

Repetição até desconectar

* A classe MÍDIA pode ser composta pelas classes DADOS, ÁUDIO, IMAGEM/VÍDEO que são necessárias para realizar a operação Sincronizar_Mídias().  
Figura 3.43 - Diagrama de Seqüência: Download de conteúdo multimídia e conferência com 

conteúdo multimídia de serviço de ensino a distância. 
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Cenário 2: Compra de produtos (comércio eletrônico) de acordo com o perfil do usuário. 

Receber_Serviço( )

 :  USUÁRIO 
(dispositivo)

 :  SERVIÇO  : SERVIÇO  : TARIFAÇÃO  : SERVIÇO 
INFORMAÇÃO

 : MÍDIA  : SERVIÇO 
TRANSAÇÃO

 : GERÊNCIA QoS, 
REDES e SEGURANÇA

 : SERVIÇO 
ARRECADAÇÃO/LICITAÇÃO/...

 : SERVIÇO 
RELACIONAMENTO

Solicitar_Serviço( )

Obter_Atributos( )

Obter_Utilização( )

Sincronizar_Mídias( )

Receber_Serviço

Monitorar( )

<<Interface>> <<Padrão>> <<Padrão>> <<Padrão>> <<Padrão>>

Obter_Informação( )

Disponibilizar_Informação( )

<<Negócio>> <<Negócio>>

Efetuar_Serviço( )

Controlar_Transação( )

Receber_Serviço( )

Consultar_Perfil_Usuário( )

Solicitar_Serviço( )

Obter_Atributos( )

Receber_Serviço

<<Negócio>><<Negócio>>

Sugerir_Negócio( )

*

* A classe MÍDIA pode ser composta pelas classes DADOS, ÁUDIO, IMAGEM/VÍDEO que são necessárias para realizar a operação Sincronizar_Mídias().

Receber_Serviço( )

 :  USUÁRIO 
(dispositivo)

 :  SERVIÇO  : SERVIÇO  : TARIFAÇÃO  : SERVIÇO 
INFORMAÇÃO

 : MÍDIA  : SERVIÇO 
TRANSAÇÃO

 : GERÊNCIA QoS, 
REDES e SEGURANÇA

 : SERVIÇO 
ARRECADAÇÃO/LICITAÇÃO/...

 : SERVIÇO 
RELACIONAMENTO

Solicitar_Serviço( )

Obter_Atributos( )

Obter_Utilização( )

Sincronizar_Mídias( )

Receber_Serviço

Monitorar( )

<<Interface>> <<Padrão>> <<Padrão>> <<Padrão>> <<Padrão>>

Obter_Informação( )

Disponibilizar_Informação( )

<<Negócio>> <<Negócio>>

Efetuar_Serviço( )

Controlar_Transação( )

Receber_Serviço( )

Consultar_Perfil_Usuário( )

Solicitar_Serviço( )

Obter_Atributos( )

Receber_Serviço

<<Negócio>><<Negócio>>

Sugerir_Negócio( )

*

* A classe MÍDIA pode ser composta pelas classes DADOS, ÁUDIO, IMAGEM/VÍDEO que são necessárias para realizar a operação Sincronizar_Mídias().  
Figura 3.44 - Diagrama de Seqüência: Cenário de Compra de produtos de acordo com o 

perfil do usuário. 

 

Cenário 3: Pagamento de contas e saldo através do serviço de banco eletrônico. 

Sincronizar_Mídias( )

 :  USUÁRIO 
(dispositivo)

 :  SERVIÇO  : SERVIÇO  : TARIFAÇÃO  : SERVIÇO 
INFORMAÇÃO

 : MÍDIA  : SERVIÇO 
ARRECADAÇÃO/LICITAÇÃO...

 : SERVIÇO 
TRANSAÇÃO

 : GERÊNCIA QoS, 
REDES e SEGURANÇA

Solicitar_Serviço( )

Obter_Atributos( )

Obter_Utilização( )

<<Padrão>><<Padrão>> <<Padrão>> <<Padrão>><<Negócio>><<Interface>>

Obter_Informação( )

Disponibilizar_Informação( )

<<Negócio>>

Efetuar_Serviço( )

Receber Serviço

<<Negócio>>

Monitorar( )

Controlar_Transação( )

Receber_Serviço( )

*

* A classe MÍDIA pode ser composta pelas classes DADOS, ÁUDIO, IMAGEM/VÍDEO que são necessárias para realizar a operação Sincronizar_Mídias().

Sincronizar_Mídias( )

 :  USUÁRIO 
(dispositivo)

 :  SERVIÇO  : SERVIÇO  : TARIFAÇÃO  : SERVIÇO 
INFORMAÇÃO

 : MÍDIA  : SERVIÇO 
ARRECADAÇÃO/LICITAÇÃO...

 : SERVIÇO 
TRANSAÇÃO

 : GERÊNCIA QoS, 
REDES e SEGURANÇA

Solicitar_Serviço( )

Obter_Atributos( )

Obter_Utilização( )

<<Padrão>><<Padrão>> <<Padrão>> <<Padrão>><<Negócio>><<Interface>>

Obter_Informação( )

Disponibilizar_Informação( )

<<Negócio>>

Efetuar_Serviço( )

Receber Serviço

<<Negócio>>

Monitorar( )

Controlar_Transação( )

Receber_Serviço( )

*

* A classe MÍDIA pode ser composta pelas classes DADOS, ÁUDIO, IMAGEM/VÍDEO que são necessárias para realizar a operação Sincronizar_Mídias().
 

Figura 3.45 - Diagrama de Seqüência: Cenário de Pagamento de contas e saldo através do 

serviço de banco eletrônico. 
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Cenário 4: Troca de informações de serviços de governo eletrônico através de chat entre o 

usuário final e um funcionário do governo. 

 :  USUÁRIO 
(dispositivo)

 :  SERVIÇO  : SERVIÇO  : SERVIÇO CONFERÊNCIA 
MULTIMÍDIA/CHAT

 : TARIFAÇÃO  : GERÊNCIA QoS, 
REDES e SEGURANÇA

 : MÍDIA

Solicitar_Serviço( )

Obter_Atributos( )
Conectar( )

Obter_Utilização( )

Registrar_Conteúdo( )

Desconectar( )

Monitorar( )

<<Interface>> <<Padrão>> <<Padrão>> <<Padrão>><<Negócio>> <<Padrão>>

Sincronizar_Mídias( )

*

* A classe MÍDIA pode ser composta pelas classes DADOS, ÁUDIO, IMAGEM/VÍDEO que são necessárias para realizar a operação Sincronizar_Mídias().

 :  USUÁRIO 
(dispositivo)

 :  SERVIÇO  : SERVIÇO  : SERVIÇO CONFERÊNCIA 
MULTIMÍDIA/CHAT

 : TARIFAÇÃO  : GERÊNCIA QoS, 
REDES e SEGURANÇA

 : MÍDIA

Solicitar_Serviço( )

Obter_Atributos( )
Conectar( )

Obter_Utilização( )

Registrar_Conteúdo( )

Desconectar( )

Monitorar( )

<<Interface>> <<Padrão>> <<Padrão>> <<Padrão>><<Negócio>> <<Padrão>>

Sincronizar_Mídias( )

*

* A classe MÍDIA pode ser composta pelas classes DADOS, ÁUDIO, IMAGEM/VÍDEO que são necessárias para realizar a operação Sincronizar_Mídias().  
Figura 3.46 - Diagrama de Seqüência: Cenário de Troca de informações de serviços de 

governo eletrônico através de chat. 

 

Cenário 5: Serviço de voto eletrônico, considerando que esse tipo de serviço não possui 

tarifação para o usuário final. 

 :  USUÁRIO 
(dispositivo)

 :  SERVIÇO  : SERVIÇO  : SERVIÇO VOTO 
ELETRÔNICO

 : SERVIÇO 
INFORMAÇÃO

 : MÍDIA  : GERÊNCIA QoS, 
REDES e SEGURANÇA

Solicitar_Serviço( )

Obter_Atributos( )

Conectar( )

Obter_Informação( )

Disponibilizar_Informação( )

Sincronizar_Mídias( )

Validar( )

Desconectar( )

Receber_Serviço( )

Receber Serviço

Monitorar( )

<<Padrão>> <<Padrão>><<Padrão>> <<Negócio>> <<Negócio>><<Interface>>

*

* A classe MÍDIA pode ser composta pelas classes DADOS, ÁUDIO, IMAGEM/VÍDEO que são necessárias para realizar a operação Sincronizar_Mídias().

 :  USUÁRIO 
(dispositivo)

 :  SERVIÇO  : SERVIÇO  : SERVIÇO VOTO 
ELETRÔNICO

 : SERVIÇO 
INFORMAÇÃO

 : MÍDIA  : GERÊNCIA QoS, 
REDES e SEGURANÇA

Solicitar_Serviço( )

Obter_Atributos( )

Conectar( )

Obter_Informação( )

Disponibilizar_Informação( )

Sincronizar_Mídias( )

Validar( )

Desconectar( )

Receber_Serviço( )

Receber Serviço

Monitorar( )

<<Padrão>> <<Padrão>><<Padrão>> <<Negócio>> <<Negócio>><<Interface>>

*

* A classe MÍDIA pode ser composta pelas classes DADOS, ÁUDIO, IMAGEM/VÍDEO que são necessárias para realizar a operação Sincronizar_Mídias().  
Figura 3.47 - Diagrama de Seqüência: Cenário de voto eletrônico. 
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4. ESTUDO DE CASO 

O Estudo de Caso que será apresentado neste trabalho, refere-se ao projeto INSTINCT (IP-

Based Networks, Services and Terminals for Converging systems). O INSTINCT é um projeto 

europeu que tem como objetivo estabelecer novas atividades ligadas ao grupo DVB-CBMS. 

Este projeto está comprometido em auxiliar o DVB nos aspectos referentes a uma provisão 

comercial em serviços convergentes de mobilidade, com enfoque especial nos padrões DVB-

T, DVB-H e DVB-MHP em conjunto com os conceitos da comunicação de rede sem fio 

(GPRS e UMTS) combinados com redes de transmissão DVB terrestres. O INSTINCT visa 

desenvolver uma grade de especificações e uma plataforma aberta final para as entregas de 

serviços convergentes juntamente com a comunicação sem fio e redes de transmissão 

terrestres (INSTINCT, 2007). 

O INSTINCT é um consórcio de 24 membros, incluindo 14 parceiros industriais, 6 

universidades e 4 instituições de pesquisas. No Brasil, o consórcio INSTINCT possui cinco 

parceiros: o Centro de Estudos em Sistemas Avançados do Recife (CESAR), a Fundação 

Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras (CERTI), a Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo (Poli-USP), mais especificamente o Laboratório de Sistemas 

Abertos, o Instituto Genius e o Laboratório Philips da Amazônia (INSTINCT, 2007). 

O público-alvo do INSTINCT é composto pelos seguintes grupos de usuários móveis: clientes 

jovens e urbanos, usuários corporativos, pessoas em automóveis, transportes e espaços 

públicos (como shoppings e praças de alimentação), onde o conceito do INSTINCT pode 

permitir a conexão com redes de dados sem fio (WLANS). Para o usuário final, o conceito do 

INSTINCT prevê um serviço interativo e móvel fácil e barato para terminais de mão, podendo 

ser considerado uma ferramenta para a inclusão digital (INSTINCT, 2007).  

Os quatro principais segmentos do mercado onde os serviços do INSTINCT poderão ser 

aplicados em média escala são (INSTINCT, 2007):  

• Serviços de transmissão digital interativa (TV e rádio);  

• Serviços de notificação de eventos, possivelmente associados tanto com transmissão em 

broadcast como com redes de telecomunicação;  

• Serviços de telemática (informações sobre trânsito e tráfego, viagens, pontos de interesse, 

notícias e entretenimento, entre outros);  

• Serviços de download (jornais, livros, músicas, jogos, e software).  

O INSTINCT possui três estudos de caso (J-L SICRE et al, 2004) (ROSELLÓ; IKONOMOU, 

2006), apresentados a seguir: 
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1. Estudo de Caso Helga Schmidt 

Este cenário ilustra a rotina de uma jovem mulher alemã, que utiliza um dispositivo de mão 

móvel com recepção de TV (DVB-T) e conexão UMTS para se manter informada sobre 

entretenimento e lazer que sua cidade e país oferecem. Os serviços básicos oferecidos são: 

• Recepção padrão de TV (DVB-T); 

• Informações e novidades da região que se encontra; 

• Conteúdo de som, vídeo, imagem e texto on-line; 

• Alertas personalizados; 

• Acesso aos principais links de páginas Web; 

• Interatividade com serviços de votação e fórum; 

• Acesso a vídeos e áudio sob demanda. 

2. Estudo de Caso John Doe na Inglaterra 

Este cenário ilustra um jovem profissional inglês que viaja diariamente de trem para seu 

trabalho. Enquanto viaja John acessa serviços do INSTINCT para planejar e organizar o seu 

dia de trabalho e acessar canais de TV de esportes. 

Os serviços básicos oferecidos são: 

• Recepção padrão de TV (DVB-H); 

• Serviço de guia eletrônico personalizado; 

• Alertas;  

• Portal móvel e acesso a serviços com conteúdo multimídia; 

• Download de informações com conteúdo multimídia. 

3. Estudo de Caso Maria da Silva no Brasil 

Este cenário ilustra uma jovem brasileira, de classe média baixa que tem um filho de sete 

anos. Ela trabalha em uma organização não governamental e termina o ensino médio num 

curso de ensino a distância. Maria usa tanto um celular como um aparelho de TV portátil para 

acessar serviços do INSTINCT. Os serviços básicos oferecidos que visam a inclusão digital 

são: 

• Serviço de voz; 

• Serviço de Busca de Informações, como por exemplo: itinerário de ônibus e notícias; 

• Serviços Eletrônicos, que são: 

 Serviço de Ensino à Distância; 

 Serviço de Comércio Eletrônico; 

 Serviço de Banco Eletrônico; 
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 Serviço de Governo Eletrônico (somente consulta de informações e arrecadações). 

• Serviço de download de conteúdo multimídia, sob demanda, sendo que alguns podem 

ser transferidos pelo telefone móvel para serem acessados/assistidos posteriormente; 

• Serviço de recepção de alertas agendadas ou enviadas por outros usuários; 

• Serviço de Mensagem. 

Pode-se observar que os serviços considerados no Projeto INSTINCT possuem características 

comuns aos serviços considerados neste trabalho, como por exemplo: mobilidade, 

interatividade e conteúdo multimídia. Sendo que foi escolhido para aplicação do método o 

estudo de caso Maria, por ser um cenário brasileiro em que o protótipo foi desenvolvido pela 

CERTI. 

A seguir são aplicados os quatro passos do método proposto para o estudo de caso Maria. 

Passo 1: Identificação do serviço e elaboração do grafo em árvore 

Os serviços a serem oferecidos no estudo de caso Maria foram descritos acima, sendo que 

alguns desses serviços foram identificados e detalhados no capítulo 3. Com isso, pode-se 

utilizar os grafos já elaborados no capítulo 3 para fazer um mapeamento entre os serviços do 

estudo de caso Maria com os grafos em árvores das categorias de serviço. A tabela 4.1 

apresenta esse mapeamento, para depois auxiliar na criação do grafo em árvore final do 

estudo de caso Maria. 

 

 

Tabela 4.1 – Mapeamento entre os serviços oferecidos no estudo de caso Maria e sua 

composição por outros serviços. 

Serviços do Estudo de Caso 

Maria 

Grafos de serviços já elaborados no capítulo 3 

Serviço de voz Mapeado no capítulo 3, figura 3.18. 
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Continuação da Tabela 4.1 – Mapeamento entre os serviços oferecidos no estudo de caso 
Maria e sua composição por outros serviços. 

 
Serviços do Estudo de Caso 

Maria 

Grafos de serviços já elaborados no capítulo 3 

Serviço de Busca de Informações  Mapeado no capítulo 3, figura 3.29. 

 
Serviço de Ensino à Distância 

 

Mapeado no capítulo 3, figura 3.37. 
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Continuação da Tabela 4.1 – Mapeamento entre os serviços oferecidos no estudo de caso 
Maria e sua composição por outros serviços. 

 
Serviços do Estudo de Caso 

Maria 

Grafos de serviços já elaborados no capítulo 3 

Serviço de Comércio Eletrônico 

 

Mapeado no capítulo 3, figura 3.38. 

 
Serviço de Banco Eletrônico Mapeado no capítulo 3, figura 3.39. 
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Continuação da Tabela 4.1 – Mapeamento entre os serviços oferecidos no estudo de caso 
Maria e sua composição por outros serviços. 

 
Serviço de Governo Eletrônico Mapeado no capítulo 3, figura 3.41. 

 
Serviço de download de conteúdo 

multimídia, sob demanda, sendo que 

alguns podem ser transferidos pelo 

telefone móvel para serem 

acessados/assistidos posteriormente 

Mapeado no capítulo 3, figura 3.30. 

 
 

Serviço de recepção de alertas 

agendadas ou enviadas por outros 

usuários 

Mapeado no capítulo 3, figura 3.19. 

 
Serviço de Mensagem 

 

Mapeado no capítulo 3, figura 3.19. 
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Com esse mapeamento da tabela 4.1, pode-se elaborar o grafo em árvore do estudo de caso 

Maria, através da composição dos serviços da tabela 4.1 e definindo todos os serviços pelo 

qual o estudo de caso é composto que são: serviço de voz, serviço de busca de informação, 

serviço de ensino a distância, serviço de comércio eletrônico, serviço de banco eletrônico, 

serviço de governo eletrônico (considerando apenas o serviço de informação e o serviço de 

arrecadação), serviço de mídia sob demanda, serviço de mensagem como apresentado na 

figura 4.1. Sendo que esses serviços são compostos por outros serviços. 

Como os serviços do Estudo de Caso Maria considerados podem ter conteúdo multimídia, a 

maioria dos serviços é composta por serviço de dados, que representam caracteres e que 

formam textos; serviço de vídeo, que representa imagens contínuas e dinâmicas; serviço de 

imagem, que representa imagens estáticas; serviço de áudio que representam voz e som, que é 

um conjunto contínuo e dinâmico de sons. Todos esses serviços que compõem serviços com 

conteúdo multimídia ainda possuem características específicas para que possam ser 

transmitidos e sincronizados por sistemas de comunicação, como por exemplo: telefonia, TV 

digital, entre outros.  

Passo 2: Mapeamento dos parâmetros de QoS em um metamodelo 

Considerando o grafo em árvore do serviço do Estudo de Caso Maria (figura 4.1), pode-se 

identificar as classes de serviços de negócio representadas pelo estereótipo <<Negócio>> e 

apresentadas na figura 4.2, que são: SERVIÇO INFORMAÇÃO, SERVIÇO MENSAGEM, 

SERVIÇO RELACIONAMENTO, SERVIÇO COMÉRCIO 

ELETRÔNICO/BANCÁRIO/ARRECADAÇÃO, SERVIÇO CONFERÊNCIA 

MULTIMÍDIA/CHAT, SERVIÇO FÓRUM, SERVIÇO MÍDIA SOB DEMANDA, 

SERVIÇO VÍDEO FONE/VOZ e SERVIÇO TRANSAÇÃO  (que possui um relacionamento 

com um ator externo representado por Bancos e Operadoras de Cartão de Crédito para 

validação da transação realizada pelo SERVIÇO COMÉRCIO 

ELETRÔNICO/BANCÁRIO/ARRECADAÇÃO).  
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Figura 4.1 - Grafo em Árvore do Estudo de Caso Maria. 
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Uma vez identificadas às classes de serviços, deve-se identificar os parâmetros específicos de 

QoS relevantes para cada  uma das classes, representados pelos atributos em cada uma das 

classes, e as funções realizadas por essas classes de serviço, e que são representadas pelas 

operações em cada uma das classes. Deve-se ainda lembrar que as classes de serviços padrões 

(que representam pré-requisitos para qualquer serviço móvel e interativo com conteúdo 

multimídia) representadas na figura 3.5 com seus atributos e operações são consideradas na 

figura 4.2 e estão identificadas pelo estereótipo <<classe Padrão>> e que a classe <<Padrão>> 

SERVIÇO é composta por todas as outras classes de serviços do estudo de caso Maria. 

O detalhamento de cada classe, atributos e operações dos serviços do estudo de caso Maria 

são apresentados na Tabela 4.2, para posteriormente auxiliar na identificação dos parâmetros 

de QoS. 

 

 USUÁRIO 
(dispositiv o)

tipo SO
características de tela

tipos de mensagem
tecnologias de localização

tipos de comunicação

Camada de Apresentação

Camada de Serviço

Bancos, Op. 
Cartão

SISTEMA IMPLEMENTAÇÃO HANDOVER

 HANDOVER
inf ormações de QoS

Receber_Atributos()
Env iar_Atributos()

<< interface>>
HANDOVER

tipo de tecnologia
nív el de qualidade

Env iar_Atributos()

<<Padrão>>

1 11 1

aciona

DADOS
tamanho

<<Padrão>>

ÁUDIO
modulação
ruído

<<Padrão>>

VÍDEO/IMAGEM
qtde de quadros
resolução
tamanho e f ormato da tela
qtde de cores

<<Padrão>>

SERVIÇO TRANSAÇÃO
status da transação

Controlar Transação()

<<Negócio>>

 SERVIÇO
inf ormações do usuário
inf ormações de env io
inf ormações de recebimento
tipo serv iço

Solicitar_Serv iço()
Receber_Serv iço()

<< Interface>>

utiliza

TARIFAÇÃO
tipo de serv iço contratado

Obter_Utilização()
Gerar_Cobrança()

<<Padrão>>

GERÊNCIA QoS, REDES e SEGURANÇA
inf ormações do USLA

Monitorar()

<<Padrão>>

1..n

1

1..n

1

aciona

MÍDIA
f ormato
tipo de compressão

Sincronizar_Mídias()

<<Padrão>>

10..n 10..n

é composto

1

0..n

1

0..n

é composto1
0..n

1
0..n

é composto

SERVIÇO RELACIONAMENTO
perf il do usuário

Consultar_Perf il_Usuário()
Sugerir_Negócio()

<<Negócio>>

SERVIÇO INFORMAÇÃO
conteúdo
tamanho

Obter_Informação()
Disponibilizar_Inf ormação()

<<Negócio>>

SERVIÇO MÍDIA SOB DEMANDA
repositório de mídia
posição
tempo de mídia

Escolher_Mídia()
Pesquisar_Mídia()
Conectar()
Desconectar()

<<Negócio>>
SERVIÇO MENSAGEM

tipo de mensagem
conf irmação de env io
conf irmação de recebimento
conteúdo

Controlar_Env io_Recebimento()
Env iar()
Receber()

<<Negócio>>

SERVIÇO FÓRUM
tema
mediador
conteúdo

Conectar()
Desconectar()
Buscar Conteúdo()
Postar Conteúdo()

<<Negócio>>

SERVIÇO CONFERÊNCIA 
MULTIMÍDIA/CHAT

status da conexão
qtde de participantes
mixagem
conteúdo

Conectar()
Desconectar()
Registrar Conteúdo()

<<Negócio>>

SERVIÇO COMÉRCIO 
ELETRÔNICO/BANCÁRIO/ARRECADAÇÃO

tipo de serv iço

Ef etuar Serv iço()

<<Negócio>>

1..n1 1..n1 é composto

SERVIÇO VÍDEO FONE/VOZ
número telef one

Conectar()
Desconectar()

<<Negócio>>

SERVIÇO
conf iabilidade
atraso
jitter
largura de banda necessária
largura de banda obtida
tipo de perf il de tráfego
tempo de resposta obtido
tempo de resposta desejado
protocolo de rede
nív el de segurança

Obter_Atributos()

<<Padrão>>

1

1

1

1

acessa

1..n 11..n 1

possui

1..n

1

1..n

1 monitora

1..n

1

1..n

1

possui

0..n

1

0..n

1

pode ser composto

0..n

1

0..n

1 pode ser composto

0..n

1

0..n

1

pode ser composto

0..n

1

0..n

1

pode ser composto

0..n1 0..n1
pode ser composto

0..n

1

0..n

1

pode ser composto

0..n

1

0..n

1

pode ser composto

0..n

1

0..n

1
pode ser composto

aciona
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Receber_Atributos()
Env iar_Atributos()

<< interface>>
HANDOVER
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SERVIÇO TRANSAÇÃO
status da transação

Controlar Transação()

<<Negócio>>
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inf ormações do usuário
inf ormações de env io
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tipo serv iço
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1

0..n
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1
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Figura 4.2 - Diagrama de Classes do Estudo de Caso Maria. 
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Tabela 4.2 – Detalhamento das classes do Estudo de Caso Maria com os atributos e 
operações. 

Classe <<Negócio>> SERVIÇO INFORMAÇÃO 
Classe que agrupa informações com conteúdo multimídia de locais, condições de trânsito, 
promoções de produtos, itinerário de ônibus, leis, notícias entre outras e que podem 
procuradas e/ou recebidas pela usuária Maria. 

Atributos 

Nome Atributo Descrição 

conteúdo Conteúdo da informação, que pode ser multimídia. 

tamanho Tamanho do conteúdo a ser disponibilizado. 

Operações 

Obter_Informação() Função que busca conteúdo de acordo com o serviço 
solicitado pela usuária Maria. 

Disponibilizar_Informação() Função responsável por disponibilizar o conteúdo solicitado 
pela usuária Maria. 

 

Classe <<Negócio>> SERVIÇO MENSAGEM 
Classe que representa serviços de mensagem, que podem ser correio eletrônico, SMS (Short 
Message Service) ou MMS (Multimedia Messaging Service).  

Atributos 

Nome Atributo Descrição 

Tipo de mensagem É o tipo de serviço de mensagem que pode ser utilizado 
para o envio/recebimento de mensagens. Pode-se 
classificar em três tipos: correio eletrônico, SMS (Short 
Message Service) e MMS (Multimedia Messaging 
Service), além de recepção de alertas agendados. 

confirmação de envio São informações de data/hora de envio da mensagem 
pela usuária Maria. 

confirmação de recebimento São informações de data/hora de recebimento da 
mensagem. Essa confirmação de recebimento é 
realizada pela aplicação residente no dispositivo da 
usuária Maria utilizado para leitura da mensagem. 

Conteúdo Conteúdo da mensagem, que pode ser multimídia. 

Operações 

Controlar_Envio_Recebimento() Função que controla o envio e o recebimento das 
mensagens da usuária Maria. 

Enviar() Função responsável por enviar mensagens. 

Receber() Função responsável por receber mensagens. 
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Continuação da Tabela 4.2 – Detalhamento das classes do Estudo de Caso Maria com os 
atributos e operações. 

Classe <<Negócio>> SERVIÇO RELACIONAMENTO 
Classe que representa o serviço de apoio ao relacionamento com o usuário, como por 
exemplo: CRM (Customer Relationship Management) que é uma estratégia de negócio 
voltada ao entendimento e antecipação das necessidades dos clientes (usuários) atuais e 
potenciais de uma empresa (SERRA, 2001). Esta classe é utilizada para oferecer serviço a 
usuária Maria, de acordo com seu perfil, suas necessidades e seus hábitos. Como por 
exemplo, personalização dos serviços de ensino a distância ou oferecimento de produtos de 
interesse da usuária Maria quanto estão em promoção. 

Atributos 

Nome Atributo Descrição 

perfil do usuário São informações do perfil da usuária Maria, preferências 
de produtos, histórico de compras anteriores, entre 
outras. 

Operações 

Consultar_Perfil_Usuário() Função que consulta as informações do perfil da usuária 
Maria. 

Sugerir_Negócio() Função que sugeri a ação de negócio, de acordo, com o 
perfil da usuária Maria e o serviço utilizado. 

 

Classe <<Negócio>> SERVIÇO COMÉRCIO 
ELETRÔNICO/BANCÁRIO/ARRECADAÇÃO 

Classe responsável pelos serviços de comércio eletrônico, serviços de banco eletrônico e 
serviços de arrecadação do governo. 

Atributos 

Nome Atributo Descrição 

tipo de serviço Tipo de serviço de comércio eletrônico, banco eletrônico 
ou arrecadação, que podem ser utilizados pela usuária 
Maria, como por exemplo: compra on-line, pagamento 
de contas, extratos bancários e pagamento de 
arrecadações governamentais. 

Operações 

Efetuar_Serviço Função responsável por executar o serviço de comércio 
eletrônico, banco eletrônico e arrecadação. 
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Continuação da Tabela 4.2 – Detalhamento das classes do Estudo de Caso Maria com os 
atributos e operações. 

Classe <<Negócio>> SERVIÇO TRANSAÇÃO 
Classe responsável pela transação do serviço de comércio eletrônico e banco eletrônico 
realizado pela usuária Maria, e pela interface com outros serviços externos, como por 
exemplo: serviços de bancos e de operadoras de cartão de crédito. 

Atributos 

Nome Atributo Descrição 

status da transação É o retorno de como foi efetuada a transação pelo 
provedor de serviço (bancos e operadoras de cartão de 
crédito). Por exemplo: com sucesso, erro, entre outros. 

Operações 

Controlar_Transação() Função responsável por executar e controlar as 
transações de compra do serviço de comércio eletrônico 
e banco eletrônico, inclusive com os provedores de 
serviço (bancos e operadoras de cartão de crédito). 

 

Classe <<Negócio>> SERVIÇO MÍDIA SOB DEMANDA 
Classe que representa os serviços de mídia sob demanda, que podem ser utilizados pela 
usuária Maria como por exemplo: vídeo sob demanda e áudio sob demanda, sendo que 
alguns podem ser transferidos pelo telefone móvel para serem acessados/assistidos 
posteriormente, como por exemplo: vídeo de uma aula de ensino a distância. 

Atributos 

Nome Atributo Descrição 

repositório de mídia É o local em que a mídia está armazenada. 

posição É a posição em que a mídia parou, por solicitação da usuária 
Maria, e deve ser iniciada quando acionada novamente pelo 
usuária Maria. 

tempo de mídia É o tempo total de duração da mídia. 

Operações 

Escolher_Mídia() Função de seleção e acionamento da mídia. 

Pesquisar_Mídia() Função de pesquisa do conteúdo da mídia. Por exemplo, 
para vídeo pode ser por nome do vídeo e autor. 

Conectar() Função responsável pela conexão do serviço. 

Desconectar() Função responsável pela desconexão do serviço. 
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Continuação da Tabela 4.2 – Detalhamento das classes do Estudo de Caso Maria com os 
atributos e operações. 

Classe <<Negócio>> SERVIÇO CONFERÊNCIA MULTIMÍDIA/CHAT 
Classe que representa serviços síncronos de conferência com conteúdo multimídia e chat, 
que foram agrupadas em uma mesma classe devido as características e funções comuns e 
que podem ser utilizados nos serviços de ensino a distância, comércio eletrônico e banco 
eletrônico utilizados pela usuária Maria. 

Atributos 

Nome Atributo Descrição 

status da conexão É o status da conexão. Como por exemplo: em 
execução, em espera, indisponível, entre outros. 

quantidade de participantes É a quantidade de participantes separados 
geograficamente. 

mixagem É um processo que combina diversos fluxos que 
compõem um tráfego formando um fluxo único. Esse 
atributo é importante para conferência com conteúdo 
multimídia, pois mais de uma fonte pode enviar dados 
ao mesmo tempo, e esses dados podem ser misturados 
(FOROUZAN, 2006). 

conteúdo É o registro do conteúdo das informações trocadas no 
serviço de conferência com conteúdo multimídia ou do 
chat entre a usuária Maria e outros participantes. 

Operações 

Conectar() Função responsável pela conexão do serviço. 

Desconectar() Função responsável pela desconexão do serviço. 

Registrar_Conteúdo() Função responsável pelo registro de conteúdo do 
chat/conferência com conteúdo multimídia. 

 

Classe <<Negócio>> SERVIÇO FÓRUM 

Esta classe representa serviços assíncronos de fórum, que podem ser utilizados no serviço 
de ensino a distância pela usuária Maria.  

Atributos 

Nome Atributo Descrição 

tema É o tema do fórum. 

mediador É a pessoa responsável por conduzir as discussões no 
fórum. 

conteúdo É o registro do conteúdo das informações trocadas no 
serviço de fórum. 
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Continuação da Tabela 4.2 – Detalhamento das classes do Estudo de Caso Maria com os 
atributos e operações. 

Operações 

Conectar() Função responsável pela conexão do serviço. 

Desconectar() Função responsável pela desconexão do serviço. 

Buscar_Conteúdo() Função responsável pela busca de conteúdo já postado no 
fórum. 

Postar_Conteúdo() Função responsável por registrar o conteúdo no fórum. 

 

Classe <<Ator>> Banco, Op. Cartão 
Classe que representa um sistema externo de banco e/ou operadora de cartão de crédito para 
validação da classe <<Negócio>> TRANSAÇÃO. 

 

 

Classe <<Ator>> SISTEMA IMPLEMENTAÇÃO HANDOVER 
Classe que representa um sistema específico de implementação de handover, que irá avaliar 
a necessidade de handover baseado na predição dos parâmetros de QoS e na infraestrutura 
requerida.  

 

Passo 3: Validação do metamodelo para elaboração da USLA 

Apresenta-se a seguir os diagramas de seqüência que representam uma simulação da execução 

de operações relevantes dos serviços do estudo de caso Maria, através das interações entre as 

classes mostradas através de cenários. Para isso, são considerados quatro cenários 

apresentados nas figuras 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 que representam situações reais dos principais 

serviços do estudo de caso Maria. 

A notação do diagrama foi apresentada no item 3.2, sendo que sua interpretação é auto-

explicativa e seqüencial. 
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Cenário 1: Consulta de informações de itinerário de ônibus através de televisão. 

 

Receber_Serviço( )

 :  USUÁRIO 
(dispositivo)

 :  SERVIÇO  : SERVIÇO  : TARIFAÇÃO  : SERVIÇO 
RELACIONAMENTO

 : SERVIÇO 
INFORMAÇÃO

 : MÍDIA  : GERÊNCIA QoS, 
REDES e SEGURANÇA

Solicitar_Serviço( )

Obter_Atributos( )

Obter_Utilização( )

Consultar_Perfil_Usuário( )

Obter_Informação( ) Disponibilizar_Informação( )

Sincronizar_Mídias( )

<<Interface>> <<Padrão>> <<Padrão>> <<Negócio>> <<Negócio>>

Monitorar( )

<<Padrão>> <<Padrão>>

Receber Serviço

Sugerir_Negócio( )

*

* A classe MÍDIA pode ser composta pelas classes DADOS, ÁUDIO, IMAGEM/VÍDEO que são necessárias para realizar a operação Sincronizar_Mídias().

Receber_Serviço( )

 :  USUÁRIO 
(dispositivo)

 :  SERVIÇO  : SERVIÇO  : TARIFAÇÃO  : SERVIÇO 
RELACIONAMENTO

 : SERVIÇO 
INFORMAÇÃO

 : MÍDIA  : GERÊNCIA QoS, 
REDES e SEGURANÇA

Solicitar_Serviço( )

Obter_Atributos( )

Obter_Utilização( )

Consultar_Perfil_Usuário( )

Obter_Informação( ) Disponibilizar_Informação( )

Sincronizar_Mídias( )

<<Interface>> <<Padrão>> <<Padrão>> <<Negócio>> <<Negócio>>

Monitorar( )

<<Padrão>> <<Padrão>>

Receber Serviço

Sugerir_Negócio( )

*

* A classe MÍDIA pode ser composta pelas classes DADOS, ÁUDIO, IMAGEM/VÍDEO que são necessárias para realizar a operação Sincronizar_Mídias().  
Figura 4.3 - Diagrama de Seqüência: Consulta de informações de itinerário de ônibus.  

 

Cenário 2: Recepção de alerta no celular avisando o horário de um chat de discussão do 

curso de ensino a distância.  

 

 :  SERVIÇO :  USUÁRIO 
(dispositivo)

 : SERVIÇO  : SERVIÇO 
MENSAGEM

 : TARIFAÇÃO  : GERÊNCIA QoS, 
REDES e SEGURANÇA

 : MÍDIA

Receber( )

Controlar_Envio_Recebimento( )

Receber_Serviço( )

Receber Serviço

Monitorar( )

<<Interface>> <<Padrão>> <<Padrão>> <<Padrão>><<Negócio>> <<Padrão>>

Sincronizar_Mídias( )

Obter_Atributos( )

* A classe MÍDIA pode ser composta pelas classes DADOS, ÁUDIO, IMAGEM/VÍDEO que são necessárias para realizar a operação Sincronizar_Mídias().

* :  SERVIÇO :  USUÁRIO 
(dispositivo)

 : SERVIÇO  : SERVIÇO 
MENSAGEM

 : TARIFAÇÃO  : GERÊNCIA QoS, 
REDES e SEGURANÇA

 : MÍDIA

Receber( )

Controlar_Envio_Recebimento( )

Receber_Serviço( )

Receber Serviço

Monitorar( )

<<Interface>> <<Padrão>> <<Padrão>> <<Padrão>><<Negócio>> <<Padrão>>

Sincronizar_Mídias( )

Obter_Atributos( )

* A classe MÍDIA pode ser composta pelas classes DADOS, ÁUDIO, IMAGEM/VÍDEO que são necessárias para realizar a operação Sincronizar_Mídias().

*

 
Figura 4.4 - Diagrama de Seqüência: Recepção de alerta no celular avisando o horário de 

um chat de discussão do curso de ensino a distância.  
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Cenário 3: Recepção de conteúdo multimídia sob demanda de capítulos de novelas, envio de 

atributos para a classe de interface handover. 

Sincronizar_Mídias( )

 :  USUÁRIO 
(dispositivo)

 :  SERVIÇO  : SERVIÇO  : SERVIÇO MÍDIA 
SOB DEMANDA

 : TARIFAÇÃO  : SERVIÇO 
INFORMAÇÃO

 : MÍDIA  : GERÊNCIA QoS, 
REDES e SEGURANÇA

 : HANDOVER  :  HANDOVER

Solicitar_Serviço( )

Obter_Atributos( )

Conectar( )

Obter_Utilização( )

Pesquisar_Mídia( )

Escolher_Mídia( )

Receber_Serviço( )

Receber_Serviço

Desconectar( )

Monitorar( )

<<Interface>> <<Padrão>> <<Padrão>> <<Padrão>><<Padrão>><<Negócio>>

Obter_Informação( )

Disponibilizar_Informação( )

<<Negócio>> <<Padrão>>

Enviar_Atributos( )

<<Interface>>

Receber_Atributos( )

*

Repetição até o fim da mídia
ou desconexão do usuário

* A classe MÍDIA pode ser composta pelas classes DADOS, ÁUDIO, IMAGEM/VÍDEO que são necessárias para realizar a operação Sincronizar_Mídias().

Sincronizar_Mídias( )

 :  USUÁRIO 
(dispositivo)

 :  SERVIÇO  : SERVIÇO  : SERVIÇO MÍDIA 
SOB DEMANDA

 : TARIFAÇÃO  : SERVIÇO 
INFORMAÇÃO

 : MÍDIA  : GERÊNCIA QoS, 
REDES e SEGURANÇA

 : HANDOVER  :  HANDOVER

Solicitar_Serviço( )

Obter_Atributos( )

Conectar( )

Obter_Utilização( )

Pesquisar_Mídia( )

Escolher_Mídia( )

Receber_Serviço( )

Receber_Serviço

Desconectar( )

Monitorar( )

<<Interface>> <<Padrão>> <<Padrão>> <<Padrão>><<Padrão>><<Negócio>>

Obter_Informação( )

Disponibilizar_Informação( )

<<Negócio>> <<Padrão>>

Enviar_Atributos( )

<<Interface>>

Receber_Atributos( )

*

Repetição até o fim da mídia
ou desconexão do usuário

* A classe MÍDIA pode ser composta pelas classes DADOS, ÁUDIO, IMAGEM/VÍDEO que são necessárias para realizar a operação Sincronizar_Mídias().  
Figura 4.5 - Diagrama de Seqüência: Recepção de conteúdo multimídia sob demanda com 

acionamento de handover. 
  

Cenário 4: Pagamento de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de acordo com o perfil 

da cidadã Maria pelo serviço de governo eletrônico.  

 : SERVIÇO 
INFORMAÇÃO

:  USUÁRIO 
(dispositivo)

 :  SERVIÇO  : SERVIÇO  : SERVIÇO 
RELACIONAMENTO

 : MÍDIA  : SERVIÇO COMÉRCIO 
ELETRÔNICO/BANCÁRIO/ARRECADAÇÃO

 : SERVIÇO 
TRANSAÇÃO

 : GERÊNCIA QoS, 
REDES e SEGURANÇA

Solicitar_Serviço( )

Obter_Informação( )

<<Padrão>> <<Padrão>> <<Padrão>><<Negócio>><<Interface>>

Monitorar( )

Obter_Atributos( )

Consultar_Perfil_Usuário( )

Disponibilizar_Informação( )

Sincronizar_Mídias( )

Receber_Serviço( )

Receber Serviço

Obter_Atributos( )

Efetuar Serviço( )

Controlar Transação( )

Receber_Serviço( )

Receber Serviço

<<Negócio>> <<Negócio>> <<Negócio>>

Sugerir_Negócio( )

* A classe MÍDIA pode ser composta pelas classes DADOS, ÁUDIO, IMAGEM/VÍDEO que são necessárias para realizar a operação Sincronizar_Mídias().

* : SERVIÇO 
INFORMAÇÃO

:  USUÁRIO 
(dispositivo)

 :  SERVIÇO  : SERVIÇO  : SERVIÇO 
RELACIONAMENTO

 : MÍDIA  : SERVIÇO COMÉRCIO 
ELETRÔNICO/BANCÁRIO/ARRECADAÇÃO

 : SERVIÇO 
TRANSAÇÃO

 : GERÊNCIA QoS, 
REDES e SEGURANÇA

Solicitar_Serviço( )

Obter_Informação( )

<<Padrão>> <<Padrão>> <<Padrão>><<Negócio>><<Interface>>

Monitorar( )

Obter_Atributos( )

Consultar_Perfil_Usuário( )

Disponibilizar_Informação( )

Sincronizar_Mídias( )

Receber_Serviço( )

Receber Serviço

Obter_Atributos( )

Efetuar Serviço( )

Controlar Transação( )

Receber_Serviço( )

Receber Serviço

<<Negócio>> <<Negócio>> <<Negócio>>

Sugerir_Negócio( )

* A classe MÍDIA pode ser composta pelas classes DADOS, ÁUDIO, IMAGEM/VÍDEO que são necessárias para realizar a operação Sincronizar_Mídias().

*

 
Figura 4.6 - Diagrama de Seqüência: Pagamento de tributos pelo Serviço de Governo 

Eletrônico. 
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Passo 4. Elaboração do USLA 

Consiste na elaboração do documento de USLA entre o usuário final e a organização 

provedora de serviço. Para isso, será criado um USLA fictício para o estudo de caso Maria, de 

acordo com o modelo de especificação de USLA do item 3.2. (Tabela 3.1), que possui o que 

cada item do USLA deve conter e como utilizar o método para elaboração desses itens, tendo 

como objetivo contemplar itens de contrato e parâmetros de QoS relevantes no momento da 

contratação do(s) serviço(s) entre a organização provedora de serviço e o usuário final. A 

figura 4.7 apresenta um modelo de USLA do estudo de caso Maria. 

Neste USLA, os requisitos mínimos e máximos não foram definidos, pois não fazem parte do 

escopo deste trabalho, que tem o objetivo de identificar os parâmetros de QoS entre o usuário 

final e a organização provedora de serviço. Em um caso real a organização provedora de 

serviço deverá avaliar os requisitos mínimos e máximos para cada parâmetro de acordo com 

os tipos de dispositivos de seus usuários finais, tipos de rede disponíveis e propostas de venda 

de serviços com seus respectivos preços. 
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Figura 4.7 – USLA do Estudo de Caso Maria. 
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Histórico da Revisão 

 

Data   Versão  Descrição      Autor 
18/02/2007 Versão 1.0  Criação da USLA do Estudo de    Empresa X 

                                           Caso Maria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Continuação da Figura 4.7 – USLA do Estudo de Caso Maria. 
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User Service Level Agreement - Contrato No. 9999 
 

1. Introdução 
1.1. Propósitos e Objetivos 

O objetivo deste USLA (User Service Level Agreements - Acordo do Nível de Serviço do 
Usuário) é estabelecer regras para garantir a qualidade dos serviços móveis e interativos com 
conteúdo multimídia e suporte on-line para dúvidas de operações dos serviços. 
 

1.2. Partes Envolvidas 
Os envolvidos neste USLA são: a organização provedora de serviço X (nome fictício) doravante 
denominada CONTRATADA, e a cliente (usuária final dos serviços contratados),  Maria da Silva 
denominada CONTRATANTE.  
A CONTRATADA é responsável por realizar sub-contratações ou parcerias com outras 
organizações para fornecer o serviço contratado a CONTRATANTE, mas qualquer 
descumprimento deste USLA independente da responsabilidade é da CONTRATADA, ou seja, 
para a CONTRATANTE o único responsável pelos serviços oferecidos é a CONTRATADA. 
 

1.3. Duração e Validade 
A validade deste USLA é de seis meses, contando da data de assinatura entre as partes 
envolvidas. 
 

1.4. Aplicação do Acordo 
As partes envolvidas se comprometem por meio deste instrumento a cumprir todos os itens 
descritos pelo USLA durante a validade do mesmo, sendo este termo o instrumento de 
regulagem para garantir os direitos e deveres de ambas as partes. 
A cada um dos envolvidos é de inteira responsabilidade o cumprimento do acordo, não podendo 
as responsabilidades de cumprimento dos itens ser transferida para sub-contratados, parceiros, 
qualquer outra organização ou pessoa. 
  

1.5. Alteração do Acordo 
O presente acordo pode ser alterado com o consentimento do CONTRATANTE e do 
CONTRATADO para realização das seguintes mudanças: duração e validade do USLA, tipos de 
serviços contratados, parâmetros de nível de QoS, alteração de requisitos de tecnologia e 
preços.  
 

 

 

 

 
Continuação da Figura 4.7 – USLA do Estudo de Caso Maria. 
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2. Escopo e Tipos de Serviços Contratados 
Este acordo tem como objetivo definir serviços móveis e interativos com conteúdo multimídia que 
serão oferecidos e podem ser utilizados pela CONTRATANTE. Os serviços oferecidos, 
disponibilidade e suporte ao usuário são detalhados a seguir: 
 
a) Serviço de busca de informações  
 

Descrição: O Serviço de busca de informações é um serviço de busca de informações com 
conteúdo multimídia de locais, condições de trânsito, promoções de produtos, itinerário de 
ônibus, leis, notícias entre outras e que podem ser procuradas e/ou recebidas pela usuária 
Maria. Sendo que as informações recebidas, devem estar de acordo com o perfil da usuária 
Maria, suas necessidades e seus hábitos, com o objetivo de entendimento e antecipação de 
suas necessidades. 
 
Disponibilidade dos Serviços: 24 horas por dia 7 dias por semana. Sendo um total ilimitado de 
utilização por mês. 
 
Contratação de suporte e tempo de atendimento de suporte*: Não haverá suporte sobre 
utilização do serviço, somente para abertura de chamado em caso do serviço não estar 
disponível.  
 

b) Serviço de Ensino à Distância 
 
Descrição: O Serviço de Ensino a Distância é um serviço de ensino-aprendizagem, mediado por 
tecnologias móveis, interativas e com conteúdo multimídia. Com isso, a usuária Maria poderá 
buscar informações com conteúdo multimídia de artigos, aulas e livros, participar de conferência 
com conteúdo multimídia, de fóruns e chats. Podendo ainda trocar mensagens, utilizar vídeo 
fone, mídia sob demanda. Sendo que todos os serviços oferecidos a partir do serviço de ensino 
a  distância, devem estar de acordo com o perfil da usuária Maria, suas necessidades e seus 
hábitos, com o objetivo de entendimento e antecipação de suas necessidades. 
 
Disponibilidade dos Serviços: 24 horas por dia 7 dias por semana. Sendo um total ilimitado de 
utilização por mês. 
 
Contratação de suporte e tempo de atendimento de suporte*: 8 horas por semana em 
horário comercial para auxílio operacional a serviços de Ensino a Distância. 
  

c) Serviço de Comércio Eletrônico 
 

Descrição: O Serviço de Comércio Eletrônico é um serviço de transação de negócio, que 
possibilita o processo de compra e venda, entre a usuária Maria e uma empresa provedora de 
serviço, ou seja, uma empresa de venda de produtos. Para isso, a usuária Maria poderá buscar 
e/ou receber informações com conteúdo multimídia de produtos disponíveis para venda, 
participar de chat,  trocar mensagens e realizar a compra on-line com toda a segurança e 
privacidade de informações. Sendo que todos os serviços oferecidos a partir do serviço de 
comércio eletrônico, devem estar de acordo com o perfil da usuária Maria, suas necessidades e 
seus hábitos, com o objetivo de entendimento e antecipação de suas necessidades. 
 
Disponibilidade dos Serviços: 24 horas por dia 7 dias por semana. Utilização ilimitada. 
 
Contratação de suporte e tempo de atendimento de suporte*: Não haverá suporte sobre 
utilização do serviço, somente para abertura de chamado em caso do serviço não estar 
disponível. 
 

 
Continuação da Figura 4.7 – USLA do Estudo de Caso Maria.
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d) Serviço de Banco Eletrônico 
 

Descrição: O Serviço de Banco Eletrônico é um serviço de transação bancária, que possibilita 
que a usuária Maria pague contas, realize transferências, consulte saldos e extratos, entre 
outros serviços, com segurança. Além da realização das transações bancárias a usuária Maria 
poderá buscar informações com conteúdo multimídia de serviços oferecidos pelo banco, receber 
através de mensagens extrato da conta todos os dias pela manhã, ou envio de mensagem após 
a realização de transações com valores específicos, participar de chat sobre áreas de 
investimento e suporte on-line com funcionários especializados do banco. Sendo que todos os 
serviços oferecidos a partir do serviço de banco eletrônico, devem estar de acordo com o perfil 
da usuária Maria, suas necessidades e seus hábitos, com o objetivo de entendimento e 
antecipação de suas necessidades. 
 
Disponibilidade dos Serviços: 24 horas por dia 7 dias por semana. Utilização ilimitada. 
 
Contratação de suporte e tempo de atendimento de suporte*: Não haverá suporte sobre 
utilização do serviço, somente para abertura de chamado em caso do serviço não estar 
disponível. 
 

e) Serviço de Governo Eletrônico 
 
Descrição: O Serviço de Governo Eletrônico é um serviço que tem como objetivo fornecer ou 
tornar disponíveis informações, serviços ou produtos, através de meio eletrônico, a partir ou 
através de órgãos públicos, ou seja, a usuária Maria poderá buscar informações com conteúdo 
multimídia de leis, decretos e editais, acompanhar licitações, enviar mensagens a empresas 
públicas, participar de chats e fórum, com outros cidadãos e funcionários do governo e pagar 
impostos, tributos e multas com segurança. Sendo que todos os serviços oferecidos a partir do 
serviço de governo eletrônico, devem estar de acordo com o perfil da usuária Maria, suas 
necessidades e seus hábitos, com o objetivo de entendimento e antecipação de suas 
necessidades. 
 
Disponibilidade dos Serviços: 24 horas por dia 7 dias por semana. Utilização ilimitada. 

 
Contratação de suporte e tempo de atendimento de suporte*: Não haverá suporte sobre 
utilização do serviço, somente para abertura de chamado em caso do serviço não estar 
disponível. 
 

f) Serviço de download de conteúdo multimídia sob demanda, sendo que alguns podem ser 
transferidos pelo telefone móvel para serem acessados/assistidos posteriormente 

 
Descrição: O serviço de download de conteúdo multimídia sob demanda é um serviço que 
disponibiliza vídeo sob demanda e áudio sob demanda, sendo que alguns podem ser 
transferidos pelo telefone móvel para serem acessados/assistidos posteriormente pela usuária 
Maria. Alguns desses serviços são: download de músicas, vídeo de uma aula de ensino a 
distância e capítulos de novelas. 
 
Disponibilidade dos Serviços: 24 horas por dia 7 dias por semana. Sendo um total de 80 
gigabytes de informações, considerando dados, imagem, vídeo e/ou  áudio por mês. 

 
Contratação de suporte e tempo de atendimento de suporte*: 8 horas por semana em 
horário comercial para auxílio a serviços de download de conteúdo e acesso a mídias sob 
demanda. 
 
 

 
Continuação da Figura 4.7 – USLA do Estudo de Caso Maria.
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g) Serviço de recepção de alertas agendadas ou enviadas por outros usuários  
 

Descrição: O serviço de recepção de alertas agendadas ou enviadas por outros usuários é um 
serviço de mensagem, que pode ser SMS (Short Message Service) e MMS (Multimedia 
Messaging Service). 
 
Disponibilidade dos Serviços: 24 horas por dia 7 dias por semana. Sendo um total de 10 
gigabytes de informações, considerando dados, imagem, vídeo e/ou  áudio por mês. 
 
Contratação de suporte e tempo de atendimento de suporte*: Não haverá suporte sobre 
utilização do serviço, somente para abertura de chamado em caso do serviço não estar 
disponível. 
 

h) Serviço de Mensagem 
 
Descrição: O serviço de mensagem é um serviço de correio eletrônico, que possibilita a 
visualização de mensagem e seus anexos (documentos (.doc, .pdf), planilhas (.xls), imagens 
(.jpg, gif, .pcx), som (mp3) e vídeos (mp4)). Sendo que haverá a possibilidade de sincronismo de 
correio eletrônico e agenda entre tecnologias de TV digital, telefonia celular e computador 
pessoal. 
 
Disponibilidade dos Serviços: 24 horas por dia 7 dias por semana. Sendo um total de 80 
gigabytes de informações, considerando dados, imagem, vídeo e/ou  áudio por mês. 
 
Contratação de suporte e tempo de atendimento de suporte*: Não haverá suporte sobre 
utilização do serviço, somente para abertura de chamado em caso do serviço não estar 
disponível. 
 

i) Serviço de voz 
 

Descrição: O serviço de voz é um serviço que permite a comunicação de voz. Podem ser 
classificados como chamadas telefônicas via dispositivo fixo ou móvel. Uma das facilidades 
desse serviço é o reconhecimento de voz para acionamento do serviço sem a necessidade de 
gravação prévia. 
 
Disponibilidade dos Serviços: 24 horas por dia 7 dias por semana. Utilização ilimitada. 
 
Contratação de suporte e tempo de atendimento de suporte*: Não haverá suporte sobre 
utilização do serviço, somente para abertura de chamado em caso do serviço não estar 
disponível. 
 
 

* O tempo de suporte é contato pela quantidade de minutos via telefone, ou pela quantidade 
de minutos para responder a mensagem ou em bate papo via chat. 

 
2.1. Parâmetros de QoS sob a percepção da usuária Maria 
 

• Garantia de qualidade de serviço, sem interrupção, devido a análise e gerenciamento de 
QoS, e se necessário, possibilidade de handover, entre tecnologia de TV digital e telefonia 
celular e vice-versa; 

• Qualidade de áudio, vídeo e imagem clara e nítida; 
• Acesso a vídeos, imagens e sons sem espera na elaboração de quadros e som e com 

sincronismo ao vivo e adequado entre som e imagem, considerando um mínimo de 15 
quadros por segundo; 

• Segurança e privacidade de informações totais. 
Continuação da Figura 4.7 – USLA do Estudo de Caso Maria. 
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3. Nível de QoS 
 
A seguir é apresentada uma tabela com os serviços contratados pelo usuário final e seus parâmetros 
técnicos. Essa tabela tem como objetivo apresentar os parâmetros de QoS contratados pelo usuário 
final que visam garantir a satisfação do nível de QoS percebida pelo usuário final. A usuária final 
Maria poderá consultar esses parâmetros verificando sua utilização dos serviços e os níveis de QoS. 

 

Serviços Parâmetros 
Confiabilidade 
Atraso 
Jitter 
Largura de banda necessária 
Largura de banda obtida 
Tipo de perfil de tráfego 
Tempo de resposta obtido 
Tempo de resposta desejado 
Taxa de transmissão 

Serviço de Controle QoS 

Nível de segurança 
Tipo de tecnologia Serviço de Handover 
Nível de QoS 

Serviço de Tarifação  Tipo de serviço contratado 

Formato Serviço Multimídia 
Tipo de compressão 

Serviço de Dados Tamanho 

Quantidade de quadros 
Resolução 
Tamanho da tela 

Serviço de Vídeo/imagem 

Quantidade de cores 
Modulação Serviço de Áudio 
Ruído 
Conteúdo Serviço de Informação 
Tamanho 
Tema 
Mediador 

Serviço de Fórum 

Registro de conteúdo 
Status da conexão 
Quantidade de participantes 
Mixagem 

Serviço de Conferência Multimídia e Chat 

Registro de conteúdo 
Serviço de Vídeo Fone/Voz Número do telefone 

Tipo de mensagem 
Confirmação de envio 
Confirmação de recebimento 

Serviço de Mensagem 

Conteúdo 
Repositório de mídia 
Posição 

Serviço de  Mídia sob Demanda 

Tempo de mídia 
Serviço de Relacionamento Perfil do usuário 

Serviço de Comércio 

Eletrônico/Bancário/Arrecadação 

Tipo de serviço 

Serviço de Transação Status da transação 

 
 
Para garantir a QoS será utilizada uma ferramenta de monitoração periódica do padrão estabelecido 
no acordo pelo CONTRATANTE, mas que pode ser consultado a qualquer momento pela 
CONTRATADA. 

Continuação da Figura 4.7 – USLA do Estudo de Caso Maria. 
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4. Requisitos de Tecnologia  
A CONTRATANTE possui dois dispositivos, uma televisão digital de 20 polegadas (DVB-T), com 
middleware MHP e um celular, com as seguintes características (ANAYA, 2006) (MOTOROLA, 
2006).  

• Câmera integrada de 5 megapixels; 
• Windows Media® Player Móbile; 
• Dois alto-falantes com som estéreo; 
• Mini Cartões SD™ removíveis e opcionais para maior armazenamento de documentos, 

fotos, músicas e vídeos de até 10 Gigabyte; 
• Suporte a Bluetooth® estéreo;  
• Perfis Bluetooth® : Acesso genérico, Porta Serial, Fone de ouvido sem fio, Distribuição 

Genérica de Áudio e Vídeo, Distribuição Avançada de Vídeo, Controle Remoto AV, Interface 
Amigável, Visualização Básica de Imagem, Impressão Básica, Object Push (que reconhece 
o tipo de arquivo em transferência) e Transferência de Arquivo; 

• Sincronização: ActiveSync® e Airsync® com Servidor 2003 Microsoft® Exchange, IrDa 
(infravermelho), mini conector USB, Bluetooth®; 

• Memória Disponível ao Usuário de até 40 Megabytes; 
• Memória Removível Opcional: miniSD de até 1Gigabyte; 
• Display Colorido: 320x240 65.000 cores.  

 
TV / Set up box 

• Middleware MHP; 
• Controle Remoto Infravermelho; 
• Conexão Bluetooth entre TV e celular; 
• 2,5 e 3 G (UMTS). 
 

5. Preços 
Para atender os serviços e as especificações de nível de serviço descritos no item 3.1. e 3.2. será 
cobrado um valor de R$ 999,99 por mês. 

 

6. Ressarcimento pelo não cumprimento do nível de QoS 
Se o nível de QoS em algum momento de sua utilização for inferior ao nível mínimo de QoS 
contratado e estabelecido neste USLA, a CONTRATADA deverá fornecer um bônus gratuito e 
adicional de X segundos para cada Y segundos de nível mínimo de serviço ao CONTRATANTE. 

 

7. Glossário  
• USLA: User Service Level Agreement - Acordo do Nível de Serviço do Usuário 
• Jitter: É a variação no atraso fim-a-fim, isto é, o desvio padrão nos tempos de chegada das 

informações, que podem ser: dados, áudio, vídeo e/ou imagem. 
• Bluetooth: É uma especificação aberta de uma tecnologia padrão para comunicação sem fio ad 

hoc, de curto alcance e baixo custo, através de conexões de rádio. Por meio dessa 
especificação, os usuários poderão conectar uma ampla variedade de dispositivos fixos (PCs, 
impressoras, mouse, teclado, scanners, etc.) e móveis (laptops, PDAs, telefones celulares, etc.) 
de uma forma bastante simples, sem a necessidade de utilizar cabos de ligação. A idéia é 
permitir a interoperabilidade desses dispositivos de forma automática e sem que o usuário 
necessite se preocupar com isso. O padrão Bluetooth visa facilitar as transmissões de voz e 
dados em tempo real, assegurar proteção contra interferência e a segurança dos dados 
transmitidos (BLUETOOTH, 2007).  

• Middleware: É uma camada intermediária que fornece toda infra-estrutura para a construção de 
diversos modelos de aplicação, e que tem como objetivo a interoperabilidade de aplicações de 
provedores. 

• MHP: Multimedia Home Plataform é um middleware sendo uma parte da especificação do DVB. 
• DVB-T: Digital Video Broadcasting Terrestial, que é um padrão de TV digital. 

Continuação da Figura 4.7 – USLA do Estudo de Caso Maria. 
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 5. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo é destacada a relevância do tema abordado na tese, sua contribuição, objetivos 

alcançados, ineditismo e propostas de pesquisa futuras correlacionadas ao tema desta tese. 

5.1. Conclusões e Contribuições 

Este trabalho propõem um primeiro passo para o equacionamento da falta de métodos 

padronizados para a identificação de parâmetros de QoS sob a percepção do usuário final e 

sua especificação no USLA, pois com sua aplicação, a modelagem dos serviços e a real 

influência dos parâmetros de cada serviço na composição do serviço contratado, ou seja, na 

QoS percebida pelo usuário, vai sendo melhor conhecida, portanto pode-se chegar a se 

determinar como, por exemplo os parâmetros de QoS de redes IP (atraso, jitter e perda de 

pacotes) que realmente interferem na QoS percebida do serviço contratado, podendo-se 

utilizar a melhor rede para cada caso. Atualmente por dificuldades de definições e de 

padronizações, os SLAs não levam em consideração parâmetros de QoS sob a percepção do 

usuários e, geralmente, são considerados apenas parâmetros tecnológicos e de rede nos 

acordos, mas com a evolução das exigências dos usuários e da competição entre as 

organizações provedoras de serviços esse cenário irá mudar, e métodos de definição de QoS 

percebida e padronizações ficarão cada vez mais importantes.  

Com isso, pode-se considerar esta tese apresenta como contribuição uma parte da solução de 

melhoria de relação entre usuário final e organização provedora de serviço, pois se preocupa 

especialmente com o usuário final, no que se refere à contratação de serviços, ou seja, visa 

melhorar o entendimento e a real garantia de QoS contratado, além de melhorar a qualidade 

de vida tecnológica do usuário, devido a premissa de um  ambiente de convergência 

tecnológica, onde o usuário poderá acessar informações e serviços em qualquer lugar, em 

qualquer momento e através de qualquer dispositivo, visando propiciar uma série de novos 

serviços móveis, interativos e com conteúdo multimídia, o que pode melhorar a inclusão 

digital e a criação de novas tecnologias. 
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5.2. Cumprimento do Objetivo e Ineditismo 

O objetivo deste trabalho foi alcançado, pois foi possível propor e mostrar a aplicabilidade, 

através de um estudo de caso, de um método para determinar conjuntos de parâmetros de QoS 

para o estabelecimento de USLAs entre a organização provedora de serviço e os usuários 

finais, dentro de determinadas classes de serviços móveis, interativos e com conteúdo 

multimídia em ambientes de convergência tecnológica. Pois, através de um método sistêmico, 

com quatro passos básicos a serem seguidos, pode-se gerar um USLA entre a organização 

provedora de serviço e o usuário final, que aborda parâmetros sob a percepção do usuário 

final, que muitas vezes são subjetivos, mas que são garantidos pelos parâmetros técnicos de 

QoS que abordam todos os níveis da arquitetura convergente da figura 3.1-a. Além de auxiliar 

a organização provedora de serviço na identificação das reais necessidades do usuário final, 

melhorando a sua produtividade e propiciando maior facilidade na criação de novos serviços.  

Alguns dos benefícios do método proposto são: visão geral do serviço a ser oferecido ao 

usuário final e sua composição por outros serviços através da utilização do grafo em árvore 

utilizando ferramenta de mapa mental; utilização da UML uma representação padrão e 

consolidada de modelagem, especificamente o diagrama de classes que tem o objetivo de 

acoplar em classes atributos (características) e operações (ações) comuns de um determinado 

item, visando à facilidade de integração com outras classes, facilidade de manutenção e 

reutilização; simplicidade na extração dos parâmetros para estabelecimento de USLAs através 

dos atributos de cada classe e das funções disponíveis no serviço através das operações. Além 

de validação e simulação de situações reais do serviço com o diagrama de seqüência e 

facilidade na criação de novas classes e utilização das classes já existentes, devido o conceito 

de acoplamento de informações e ações que o diagrama de classes possui, com isso uma nova 

classe pode ser criada e relacionada a outras já existentes.  

Com relação ao ineditismo desta tese pode-se considerar a criação do método, sua aplicação e 

geração do USLA para identificação de parâmetros de QoS para serviços móveis e interativos 

com conteúdo multimídia em um ambiente de convergência tecnológica sob a percepção do 

usuário final, uma vez que não foi encontrado, até o presente momento, nenhum método com 

esse objetivo na literatura e nem em empresas de mercado, pois como já dito anteriormente, 

geralmente são considerados apenas parâmetros tecnológicos. Além disso, esse trabalho 

vincula a parte de parâmetros tecnológicos com parâmetros sob o ponto de vista de usuários, 

ou seja, considera fatores humanos, com o objetivo de atender as necessidades do usuário 

final e determinar tecnologias adequadas para classes de serviço. 
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5.3. Continuação do Trabalho  

Como dito anteriormente este trabalho propõe um primeiro passo ao que ser refere a QoS 

aplicados a serviços móveis e interativos com conteúdo multimídia em um ambiente de 

convergência tecnológica. Com isso, novas pesquisas e aplicações podem ser realizadas 

utilizando este trabalho como subsídio, desde a utilização de conceitos consolidados sob o 

ponto de vista de sistemas de informação até a continuidade do método para o 

estabelecimento de requisitos mínimos e máximos para os parâmetros identificados de acordo 

com a categoria de serviço, a predição de queda de QoS e implementação de handover e 

arquitetura genérica e aberta de controle de QoS. A seguir são apresentadas propostas de 

pesquisas que podem ser realizadas e que estão relacionadas a esta tese. 

• Estabelecimento de requisitos mínimos e máximos para os parâmetros de QoS fim a fim  

identificados neste trabalho, e que poderão complementar o USLA entre o usuário final e 

a organização provedora de serviço e garantir o cumprimento da QoS contratada. Essa 

identificação de requisitos mínimos e máximos pode ser realizada através de um estudo da 

composição e normalização de cada parâmetro de QoS fim a fim identificado neste 

trabalho. Para isso, pode-se considerar as camadas da arquitetura lógica apresentada na 

figura 3.1-a, as diferentes tecnologias de rede de acesso que podem ser utilizadas, os tipos 

de handover possíveis, o dispositivo do usuário final, entre outras variáveis que podem 

existir durante a utilização de um serviço pelo usuário final. 

• Solução para a predição, acionamento e implementação de handover (que é representada 

pela classe <<Interface>> HANDOVER e <<Ator>> SISTEMA IMPLEMENTAÇÃO 

HANDOVER da figura 3.5), que pode ser integrada ao método proposto, através da 

operação Enviar_Atributos da classe HANDOVER. Essa solução seria responsável pela 

predição da necessidade de handover devido a uma possível diminuição de QoS em uma 

determinada tecnologia, seguida de uma  avaliação de mudança de tecnologia com melhor 

nível de QoS e troca propriamente dita de tecnologia, com garantia de sincronismo das 

mídias e continuidade ininterrupta do serviço. 

• Definição de indicadores e métricas que permitam acompanhar os níveis de QoS, bem 

como, mecanismos e relatórios para monitoramento e controle, pois quando o USLA está 

implantado, a tarefa mais difícil passa a ser garantir que os níveis de serviço requeridos e 

especificados no USLA sejam atendidos. Os métodos para capturar métricas de QoS 

devem contemplar todas as camadas da arquitetura convergente (figura 3.1-a) e por 
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conseqüência os parâmetros e requisitos de QoS especificados no USLA, agregando para 

derivar as medidas de disponibilidade e desempenho geral. 

• Proposta de uma arquitetura genérica e aberta de controle de QoS para ambientes 

convergentes e heterogêneos, com o objetivo de fornecer uma visão única de QoS para 

cada domínio administrativo que compõe o ambiente heterogêneo, gerando modelos de 

estimativa da utilização dos recursos do domínio, planejando alocação e utilização dos 

recursos disponíveis para um melhor aproveitamento da infra-estrutura instalada. Entende-

se por domínio administrativo uma determinada porção da infra-estrutura de comunicação 

sob o controle administrativo de uma única entidade, independentemente dos 

equipamentos que o compõem (FILEV, 2007). 
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