
Uma só rede para todos os acessos
Nova arquitetura convergente para serviços fixos e móveis acena com
redução de custos e aumento da receita por usuário.
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A s redes do futuro começam a ser
esboçadas e a tendência é de que
a arquitetura seja voltada para a

prestação de serviços convergentes,
multiplataformas, baseados no protocolo
IP. Softswitches e media gateways
substituirão as antigas centrais de
comutação por circuito. Os softswitches IP
Multimedia Subsystem (IMS), serão
colocados em pontos estratégicos da rede
e farão o controle das chamadas de voz,
dados, vídeo e serviços combinados. Os
media gateways serão responsáveis pelo
acesso, transporte e interconexão com as
redes legadas. Meios de acesso?
Qualquer um: par de cobre com acesso
ADSL, CDMA2000, GSM/EDGE, WCDMA
ou até Wi-Fi/WiMAX. A arquitetura do
núcleo da rede será a mesma.

O primeiro atrativo para as teles é a
redução de custos operacionais (Opex) com
a migração das redes de circuito para uma
arquitetura orientada a pacotes IP. As
operadoras fixas iniciaram uma migração
pontual para redes de nova geração (NGNs),
entre 2001/02, para fazer o transporte das
chamas de longa distância (LD). A estimativa
dos fornecedores é de que 80% das
chamadas de LD já trafeguem pelo
backbone IP no País. Depois, com a

promessa de economia com o transporte
das chamadas via voz sobre IP (VolP), foi a
vez das teles móveis iniciarem os testes com
mobile softswitches (ou MCS-Server) e
media gateways em meados de 2004.

O diretor de produtos e tecnologia da
Ericsson, Paulo Bernardocki, explica que
nessa nova arquitetura, a chamada passa
a ser comutada localmente pelo media

gateway mais próximo e só a sinalização
vai até a central (softswitch). "Isso evita que
a chamada trafegue pela rede e traz
economia operacional de até 70% em
transmissão", afirma. A compressão
da VolP praticamente dobra o
aproveitamento da capacidade dos
backbones e permite o aproveitamento
máximo dos investimentos, acrescenta o

Á movimentação das teles
Enquanto a nova arquitetura de redes totalmente IP começa a tomar
forma, algumas operadoras começam a se movimentar para implantá-la.
"É claro que isto depende de uma análise que leva em conta os custos
de manutenção e depreciação das redes atuais", ressalta o gerente de
vendas enterprise da Nortel, Cássio Garcia.
A norte-americana Sprint, por exemplo, com cerca de 10 milhões de
usuários, há dois anos começou a substituir sua planta de centrais. "A
Sprint calculou o que teria que gastar para manutenção e atualização de
softwares das centrais e preferiu substituir tudo por softswitches e media
gateways", detalha Garcia. Também a T-Mobile, operadora móvel entrante
nos EUA, tomou a decisão no início de 2003 de substituir toda rede
tradicional. Segundo o diretor de aplicações móveis da Alcatel, Thomas
Labarthe, a T-Mobile tinha dificuldade para inserir novos serviços em sua
rede e por isso optou por implementar uma NGN móvel. A
implementação do projeto foi feita pela Alcatel durante o ano passado. "É
um investimento seguro para a operadora porque é a mesma plataforma
para 2G (COMA ou GSM), 3G (UMTS/WCDMA) e também para novos
serviços, como convergência fixo-móvel", ressalta Labarthe.

A estratégia de outra tele norte-americana, a Verizon, foi mais
conservadora. A operadora optou, no início de 2004, por aumentar a
capacidade da sua rede com a arquitetura IP para oferecer novos
serviços convergentes. "Junto com nova tecnologia vem nova gama de
serviços", diz Garcia. Segundo ele, o processo de migração durou 18
meses e foram instaladas 20 softswitches na rede fixa da Verizon.
Ainda nos Estados Unidos, metade do tráfego de longa distância da MCI
estava em NGN.
Vodafone, Orange, China Unicom postergaram a implantação e planejam
o início do processo de migração das redes para 2006, segundo
Cardoso, da Siemens.
No Brasil, no final de 2004, a Oi, braço móvel da Telemar, comprou da
Nokia um sistema de comutação e controle, com media gateways que
permitem o tráfego de voz em cima de um backbone IP. Os gateways
conectam-se por meio de fibra óptica e realizam comutação remota à
rede pública de telefonia fixa, o que pode reduzir em até 70% os custos
com transmissão e interconexão. A Vivo também instalou 11 softswitches
IP da Motorola e prepara sua infra-estrutura para o aumento do tráfego
de dados e de voz sobre pacotes, e não mais sobre circuitos.
"Todas as operadoras estão considerando oferta de serviços VolP ou a
migração para substituição de centrais", garante Garcia.
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gerente de desenvolvimento de
negócios da área de infra-estrutura
da Motorola, José Geraldo de
Almeida. "Se transportava cem
chamadas, o backbone passa a
transportar 200 chamadas em
VolP, e para o usuário isso é
transparente", explica.

Para Bernardocki, a solução é
ideal para cobrir regiões remotas
porque os media gateways podem
ficar distribuídos em um raio de até
mil quilômetros de distância do
softswitch. "É um tipo de solução
que se encaixa bem no Brasil
porque temos grandes distâncias
para serem atendidas pelos
requisitos de cobertura e inclusão
social", diz.

A expansão da base de
assinantes da telefonia móvel e a
inserção de serviços de valor
adicionado (SVAs) para aumentar a
receita média por usuário (Arpu)
devem gerar mais tráfego e uma
demanda adicional na capacidade
das redes.

A arquitetura IMS é a
possibilidade concreta de
convergência. Será possível iniciar
uma chamada de voz, enviar um
documento enquanto a conversa se
desenrola e, ainda, filmar o
ambiente e transmitir em tempo real
(video sharing) para o usuário na
outra ponta da rede.

Uma possibilidade é uma oferta
de follow-me TV - solução de IPTV
para convergência fixo-móvel. Ou
ainda buscar um arquivo no
computador pessoal usando o
celular. Também será possível fazer
uma chamada móvel de voz sobre
acesso de dados, como em um
hotspot Wi-Fi, e a operadora
poderá oferecer planos
diferenciados, sempre com a
melhor tarifa. Serviços com
conceitos de presença e localização são
outras possibilidades.

Testes
Opinião praticamente unânime entre

fornecedores é que o ano dos testes é
2005. E a expectativa é de que as primeiras
operações comerciais de arquiteturas IMS
tenham início no Brasil durante 2006.
Entretanto, a adoção desse novo modelo
deverá ser gradual, de forma a maximizar os
investimentos já realizados nas redes atuais.

Para o diretor de sistemas de nova
geração do CPqD, Paulo Cabestré, não
haverá substituição das redes. "Haverá

substituição apenas nas expansões; e isto
quando o custo operacional começar a ficar
muito elevado para tecnologia legada."
Segundo ele, esse deverá ser um processo
suave, com remanejamento de recursos e
transferência dos equipamentos legados
para outras áreas. O fato é que as redes
legadas e a nova arquitetura coexistirão
ainda por muitos anos.

A adoção da plataforma IMS também
vem sendo estudada por operadoras fixas
para a oferta de serviços convergentes. O
CPqD e a Trópico vêm negociando soluções
de NGN orientadas à convergência fixo-
móvel com operadoras no Brasil. Cabestré

diz que as operadoras vêm
investindo muito para permitir a
convergência e permitir que os
serviços possam ser
compartilhados também pelas
redes móveis.

Na opinião de Cabestré,
operadoras convergentes não vão
querer investir em duas redes, e
isso reforçaria a idéia de uma
arquitetura única. "Já existe pré-
pago celular. Na telefonia fixa
também. Por que ter duas
plataformas? A idéia é ter uma
plataforma só para o usuário
também poder compartilhar
créditos entre serviços.
Compartilhamento de redes e
serviços faz parte da
convergência", detalha. A Lucent
também aposta no modelo de
convergência IMS fixo-móvel e
vem trabalhando no
desenvolvimento dessas soluções
nos últimos três anos. "A primeira
versão já tem testes realizados em
algumas operadoras fixas e
celulares no Brasil, e no final de
2006 começa uma migração
paulatina, em algumas bases de
usuários, como é de praxe",
antecipa o technical leader da
Lucent, Edvaldo Franco.

Cuidado
A introdução da plataforma

IMS com serviços multipla-
taformas baseados em IP exigirá
a implantação de media gateways
nas redes, mas é preciso atenção
das operadoras na hora de
adquirir os equipamentos. De
acordo com o diretor de
engenharia de redes da Siemens,
Wilson Cardoso, os gateways
disponíveis atualmente no
mercado ainda não são
compatíveis com o

Release 5 do 3GPR que padroniza a
arquitetura de redes IMS e deve ser
anunciado até o final do ano.

"As características dos gateways do
release 4 são dimensionadas para o tráfego
de voz, e o grande risco é comprar os
equipamentos e ter que trocar rapidamente
em um ano ou um ano e meio. Pode
comprometer o business case da operadora
para evoluir a arquitetura", alerta. O conselho
de Cardoso é adquirir media gateways
compatíveis com os releases 4 e 5. "Nossa
recomendação é de que posterguem
investimentos de olho no release 4, senão
poderemos ter problemas no release 5."
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GGSN Gateway GPRSSupportNode
[Faz interconexão com outras redes de dados, sobretudo às baseadas em IP)

IMS IP Multimedia Sub-System (camada de controle para sen/icos IP)
ISDN Integrated Services Digital Network
MGW Media Gateway
MSC Mobile Switching Center (central de comutação e controle)
MSC-S Mobile Switching Center Server (softswitch)
PLMN Public Land Mobile Network (rede pública móvel por terra -rede de rádio celular)
PSTN Public Switched Telephone Network (rede pública de telefonia fixa]
SGSN Serving GPRS Support Node

(Faz a gestão da mobilidade entre os terminais e a rede) Fonte- Ericsson

Text Box
Fonte: Teletime, ano 8, n. 80, p. 34-35, ago. 2005.




